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 الدراسةملخص 

علـى واقـم ممارسـة معلمـي العلـوم الشـرعية فـي المر لـة  التعـر   إلى  الدراسة ت هذهدفه  
ــة  ــق هــذه  ،الدراســي داخــا الصــ االتصــاا الشــ هي  مهــاراتلالثانوي اســتخدم  الهــد ولت قي
ـــة مة  ـــة" وأداة ،المـــنهج الوصـــ ي المســـ ي البا ثـــا  ـــوم " بطاق لمة  ـــة أداع معلمـــي العل

( 44)وتكونـت بطاقـة المة  ـة مـ   ،شرعية في المر لة الثانوية لمهـارات االتصـاا الشـ هيال
التــي تــم ت ديــدها ( االســتما  ،الت ــد )مهــارة فرعيــة موزعــة علــى مهــارات االتصــاا الشــ هي 

ــة ــة الثانوي ــي المر ل ــوم الشــرعية ف ــة  ،كمهــارات الزمــة لمعلمــي العل ــى عين ــت عل  الدراســةوطبق
مشـرفي العلـوم الشـرعية والبـال  وزعـت علـى " استبانة " وكذلك بناع  .علما  م( 44)المكونة م  

  :يأتيوكا  م  أبرز النتائج ما  .مشرفا  ( 44)عددهم 
المشـرفو  التربويـو  موافقـو  علـى ممارسـة معلمــي العلـوم الشـرعية فـي المر لـة الثانويــة  .2

يمارسـو  ي  فاتضـ  أنهـم ، أمـا مـ  خـةا مة  ـة المعلمـ(أ يانـا  ) بدرجة االنتباه مهاراتل
 .(أ يانا  )بدرجة االنتباه  مهارات

المشـرفو  التربويـو  موافقـو  علـى ممارسـة معلمــي العلـوم الشـرعية فـي المر لـة الثانويــة  .1
مـ  خـةا مة  ـة المعلمـي  اتضـ  أنهـم و ، (أ يانـا  )بدرجـة فهم المعني المسـمو   مهاراتل

 .(دائما  )بدرجة تلك المهارات يمارسو  
و  التربويـو  موافقـو  علـى ممارسـة معلمــي العلـوم الشـرعية فـي المر لـة الثانويــة المشـرف .3

ومـــ  خـــةا مة  ـــة المعلمـــي  اتضـــ  أنهـــم ، (أ يانـــا  )بدرجـــة تقـــويم المســـمو   مهـــاراتل
 .(دائما  )يمارسو  تلك المهارات بدرجة 

ثانويــة المشـرفو  التربويـو  موافقـو  علـى ممارسـة معلمــي العلـوم الشـرعية فـي المر لـة ال .4
ومــ  خـةا مة  ــة المعلمـي  اتضــ  أنهـم يمارســو  ، (إطةقـا  )بدرجــة المضـمو   مهـاراتل

 .(أ يانا  )تلك المهارات بدرجة 
المشـرفو  التربويـو  موافقـو  علـى ممارسـة معلمــي العلـوم الشـرعية فـي المر لـة الثانويــة  .4

اتضـــ  أنهـــم ومـــ  خـــةا مة  ـــة المعلمـــي  ، (ا  إطةقـــ) بدرجـــة المجـــاا الصـــوتي مهــاراتل
 .(دائما  ) يمارسو  تلك المهارات بدرجة
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المشـرفو  التربويـو  موافقـو  علـى ممارسـة معلمــي العلـوم الشـرعية فـي المر لـة الثانويــة  .4
ومـ  خــةا مة  ـة المعلمــي  اتضـ  أنهــم يمارســو  ، (أ يانــا  ) بدرجـة الشخصــية مهـاراتل

 .(دائما  )تلك المهارات بدرجة 
 :م  التوصيات كا  م  أبرزهاإلى عدد  الدراسة توقد خلص

 ،إعداد المعلمي  إعدادا  أكاديميا  و تطبيقيا  يهتم بكي ية العناية بتطبيق المهارات وتدريسـها .2
 .على مهارات االتصاا الش هي ةبالط اتعما على تنمية قدر وال

م  قبـا الجهـات  التربية اإلسةمية في المر لة الثانوية لمعلميعقد دورات وورش تدريبية  .1
التـي أوردهـا ( الت ـد  ،االسـتما )مهارات االتصاا الشـ هي  تنميةالعما على و  ،المسؤولة
  .ةال الي الدراسةفي  البا ثا 

إعــداد أدلــة للمعلمــي  فــي كافــة التخصصــات تشــما توضــي  لمهــارات االتصــاا الشــ هي  .3
  .امنه وكي ية االست ادة ،امم بيا  أهميته ،ومهارات استخدامها مدعمة باألمثلة الوافية

 مدخل الدراسة

 :مقدمة

ويعد االتصاا م  أهم  ،وجد على سط  األرض أ هرت  اجة اإلنسا  لةتصاا منذ    
وقد تمك  الرسا م  تبلي  رسالة اهلل بصورة  ،المهارات التي عرفها اإلنسا  منذ أقدم العصور

 .االتصاا بإتقانهم لمهاراتص ي ة واض ة إلى أقوامهم 
 ،التعليمة هو عملية نقا األفكار والمعلومات م  المعلم إلى الطالب واالتصاا في العملية

طريق األسلوب الكتابي أو الش هي مما يؤدي إلى و دة الجهود  وذلك ع  ،أو بالعكس
 .لت قيق األهدا  التعليمية

ُتوْا ل ع ل   : لو تأملنا قوله تعالىو  ُعوْا ل ُه و أ نص  ا  ذ ا ُقر ىع  اْلُقْرآُ  ف اْست م  ُمو   و   ُكْم ُتْر  
 ،ا ال عاامباشرا  إلى أهمية مهارات االتصا وتوجيها   صري ا  ا  مر ألوجدناه  ]٤٠٢: األعرا [

وقد أكد القرآ  الكريم على ضرورة االهتمام ( االستما  ،الت د )وخاصة االتصاا الش هي
ا ي ْل    : يقوا المولى عز وجا آثاره  ي بالكةم الذي نت وه به لخطورة  ُ  م   ق ْوٍا إ ال  ل د ْيه  م 

ت يٌد   .]٨١: ق[ ر ق يٌب ع 



ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ العدد ـــــــــــــــــــ ـــ ــ ــ ـــ  م6102 يناير( 34)ـ

- 244 - 

ُعو   اْلق ْوا  ف ي ت ب ُعو    :وكذلك يؤكد على أهمية االستما  الجيد  ي  قاا ي   ي ْست م  ال ذ 
ُأْول ئ ك  ُهْم ُأْوُلوا اأْل ْلب اب   ي   ه د اُهُم الل ُه و   .]٨١: الزمر[  أ ْ س ن ُه ُأْول ئ ك  ال ذ 
الكلمة المنطوقة وسيلة لنقا الترا  و   ،ولةستما  أهمية قصوى في عملية التعليم

 ،في العملية التعليمية الت د  م  أكثر الوسائا استعماال  عد كما يُ  ،الثقافي م  جيا إلى أخر
 . (1442 ،عطية) التعليم في  جرة الص  هو الت د إذ أ  أكثر ما يجري م  أساليب 

جريت ب و  كثيرة في هذا والت د  في العملية التعليمية فقد أُ  وألهمية االستما  
ع   فيه يتعلم الطةبالوقت الذي المجاا وم  ذلك ب   استطلم رأي المعلمي  في نسبة 

أ  الطةب كما يعتقد المعلمو  يتعلمو  ع  طريق : وانتهى إلى ،طريق االستما  والت د 
م  هذا الوقت  (%44)ما نسبته  الستما اويتعلمو  ع  طريق  ،(%34)ما نسبته ال دي 

 (. 1442عطية )المخصص
 ،طرفي عملية االتصاا الش هي( االستما  -الت د  )وتشكا مهارات االتصاا الش هي 
إذ ال يمك  أ  تتم عملية االتصاا الش هي في غياب  ،فالعةقة بينهما عةقة تكاما وترابط

 .  د الطرفي أ
أ   :علىوثيقة العلوم الشرعية في أهدافها العامة وألهمية مهارات االتصاا نصت 

 .(42:2416 ،وزارة التعليم)يكتسب الطةب مهارات االتصاا والت كير العلمي المناسب لسنهم
مهارات االتصاا بعامة  يمتلكولكي يكتسب الطالب هذه المهارات البد م  وجود معلم 

في مجاا االتصاا بينه وبي   لتطوير وت سي  األداع ؛بخاصةومهارات االتصاا الش هي 
وقد أكدت دراسة . طةبه ع  طريق تو ي  القدرات العقلية وال كرية بشكا أكثر فاعلية

على ( 1443)الشباطات ودراسة عبد الر يم و  ،(2416)ودراسة الدوسري ،(2412)الزهيري
عمد في عملية التدريس وضرورة أ  ي( االستما  ،الت د )ة مهارات االتصاا الش هي أهمي

 .المعلم إلى التركيز على االتصاا الش هي ألهميته في عملية التواصا والت اعا داخا الص 
 ودراسة األ مدي ،(1442)أكدت بعض الدراسات التربوية كدراسة الصوافي  كما

أ  ( 1442)ودراسة أبو ديه ( 2412)ودراسة البخاري  ،(1444)ودراسة أ مد  ،(1443)
فاالتصاا  ،رجة األولى على شخصية المعلم وذكائه االجتماعياالتصاا ال عاا يعتمد بالد

نما تتخطاها إلى مجاالت تربوية  ،عملية اجتماعية ت اعلية ال تتوق  عند  دود التعليم فقط وا 
 .أخرى



ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ العدد ـــــــــــــــــــ ـــ ــ ــ ـــ  م6102 يناير( 34)ـ

- 244 - 

  مهارات االتصاا الش هي   يتمتم المعلم بمجموعة مأالجيد  االتصااويتطلب ت قيق 
ى إدارة المناقشات وتبادا اآلراع و س  صياغة األسئلة التي تساعده عل( االستما  ،الت د )

 .وطر ها
 :الدراسةمشكلة 

أ  الواقم يؤكد  على الرغم م  األهمية القصوى للعلوم الشرعية في المر لة الثانوية إالا 
بالمعلم والبعض األخر م  مجموعة م  الصعوبات يتعلق بعضها  يأ  تدريسها ال يزاا يعان

 (.1444،سعيد)بالمتعلم 
وم  المشاكا التي  ،ثر تلك الصعوبات على الت صيا الدراسي لدى المتعلمي أوينعكس 

يعاني منها تعليم العلوم الشرعية ما يتعلق بقصور أداع معلمي العلوم الشرعية لمهارات 
وطرح  ،االتصاا بشكا خاص فهم ال يجيدو  اختيار الكلمات والعبارات وتو ي ها في الشرح

والعلي ( 2412)وآا  يدا  ( 1442)العتيبي كما أكدت ذلك دراسة  ،موالتقوي ،األسئلة
اسة التونسي وقد أشارت در ( 2431)والعري ي ( 1443)وعبد الر يم والشباطات ( 1446)
المر لة االبتدائية في مهارات االتصاا الش هي  تلميذاتفي مستوى  إلى وجود تد ( 1442)
 .(واالستما  ،الت د )

ما للدراسات واألب ا  التي تناولت مهارات االتصاا الش هي في  يا ثالبوم  خةا تتبم 
  :التاليإلى  يتعلق بتدريس العلوم الشرعية توصة

  الدراسات في مجاا تدريس العلوم الشرعية لم تتناوا واقم ممارسة العلوم الشرعية إ
دعا إلى القيام ، مما في المر لة الثانوية( واالستما  ،الت د )لمهارات االتصاا الش هي 

وبالتالي ينعكس هذا على مستوى  ع المعلمي ،يسهم في ت سي  أداقد مما  ؛بهذه الدراسة
 :فقد ت ددت مشكلة الدراسة بالسؤاا التاليوم  هنا . الدراسيالطةب 
لمهارات االتصاا الش هي في المر لة الثانوية لشرعية واقم ممارسة معلمي العلوم اما 

   ؟(واالستما  ،الت د )
 :الدراسةأهمية 

  :فيما يلي ال الية الدراسةتبرز أهمية 
 .أهمية مهارات االتصاا الش هي وتطبيقها في تدريس مواد العلوم الشرعية .2
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الكش  ع  واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية لمهارات االتصاا  .1
  (.االستما  ،الت د ) الش هي

 ثي  التربويي  إلى كش  المشكةت ذات العةقة بمهارات توجيه فكر المهتمي  م  البا .3
  .الش هياالتصاا 

همية الدورات التدريبية وورش أل في المر لة الثانوية العلوم الشرعيةمعلمي توجيه  .4
ما يتض  مدى  اجتهم إلى فيالش هي وخاصة مهارات االتصاا المرتبطة بالعما 
 .تنميته

 :الدراسةأهداف 
 :ا يليإلى م الدراسةهد  ت

التعر  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية لمهارات  .2
 (.الت د  ،االستما )االتصاا الش هي

التعر  على ال روقات بي  آراع المشرفي  التربويي  وأداع معلمي العلوم الشرعية في  .1
 .مدى تمكنهم م  مهارات االتصاا الش هي

المشرفي  التربويي  في مدى تمك  المعلمي  م   التعر  على ال روقات بي  آراع .3
 (.الدورات التدريبية) لعامامهارات االتصاا الش هي والتي تعود 

 لعاماالتعر  على ال روقات بي  أداع المعلمي  لمهارات االتصاا الش هي والتي تعود  .4
 (.لدورات التدريبيةا)

 :الدراسةأسئلة 
ما واقم ممارسة معلمي العلوم : الرئيس التاليفي السؤاا  ةال الي الدراسةتت دد أسئلة 

 ؟(االستما  ،الت د )الشرعية في المر لة الثانوية لمهارات االتصاا الش هي 
 :التاليةويت ر  م  السؤاا الرئيس األسئلة 

انوية لمهارات االستما  ما واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الث .2
 ؟والت د 

لة إ صائية بي  آراع المشرفي  التربويي  وأداع معلمي العلوم ها هناك فروق ذات دال  .1
 .الشرعية في مدى تمكنهم م  مهارات االتصاا الش هي
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ها هناك فروق ذات داللة إ صائية بي  متوسطات آراع المشرفي  التربويي  في مدى  .3
 . (الدورات التدريبية) لعاماتمك  المعلمي  م  مهارات االتصاا الش هي تعود 

هناك فروق ذات داللة إ صائية بي  متوسطات أداع المعلمي  لمهارات االتصاا ها  .4
 .(الدورات التدريبية) لعاماالش هي تعود 

 :الدراسةحدود 
 :احلدود املوضوعية -1

 ،الت د )على رصد بعض مهارات االتصاا الش هي الدراسة ههذ تاقتصر      
بمعلم العلوم  واألكثر ارتباطا   ،تي  المهارتي والمهارات ال رعية التي انبثقت ع  ها ،(االستما 
 .الشرعية

  :احلدود املكانية -2

قتصر الدراسة على المدارس الثانوية ال كومية بالتعليم العام للبني  ت: ال دود المكانية
 .في مدينة الرياض

 :احلدود الزمانية -3
 هـ2434 -2434ال صا الدراسي األوا لعام : ال دود الزمانية

 :الدراسةت مصطلحا
  :الشفهياالتصال 

 ال صا،والوصا خة   وصلة ،وصلت الشيع وصة   :وصا" :أ جاع في لسا  العرب 
 من ور،اب  )" ما اتصا بالشيع :االتصااو .. .إياهأنهاه إليه وأبلغه  :وأوصلهووصله إليه 

  .(642:ت.د
  ور،مناب  )"المخاطبة م  فيك إلى فيه:" جاع في لسا  العرب أ  المشافهة

 (.442:ت.د
بي  المرسا  ،القضايا التي يثيرها االتصاا"  :بأنه (44:1442)وعرفته التونسي 

 . "مستقبا بواسطة اللغة المنطوقة وال
تبادا اللغة الكةمية م  خةا "  :االتصاا الش هي بأنه( 42:2412)ويعر  تركستاني 

 . "ر م  معنى الرسالة يصاا أكبر قدوذلك إل :ال دي  والمشافهة بي  أطرا  االتصاا
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عبر الكلمات المنطوقة  االتصاا الذي يتم :الدراسة هويقصد باالتصاا الش هي في هذ
ب ي  يتم نقا الرسالة  ،، وأثناع تن يذ التدريس في كافة مرا له واستراتيجياتهداخا الص 

يستقبا  ،ت دثا   (طالب بعينه)إلى آذا  الطةب أو  ،م  فم معلمي العلوم الشرعية الصوتية
أو إنصاتا  أثناع تبادا األفكار والمعلومات لت قيق الت اعا بي  المعلم  ،المعلم  ديثهم سماعا  

  .(2431 ،العري ي) والطالب داخا  جرة الص  م  خةا التواصا المباشر
  :مهارة االستماع

غى أص :وسماعا   ،أو إلى  ديثه سمعا   ،أو إليه ،سمم ل ة " جاع في المعجم الوسيط   
  .(442:2224مدكور وآخرو ، " )وأنصت 

إعطاع اهتمام وعناية الستقباا األصوات "  :بأنها( 24:1443)عرفها الط ا  
 . "معلومات بهد  فهم مضمونها وال

 وت سيرها،فهم معنى الرموز " :ابأنه هافقد عرفا (24:1444)أما ال يصا وجما 
  ."السابقة والت اعا معها وتقويمها ونقدها وربطها بالخبرات 

قدرة المعلم على فهم المعنى الوارد في الرسائا الل  ة  :الدراسة هويقصد بها في هذ
  .وتقويمهاواالستجابة لها  الص ،في  جرة  (الطةب)المرسلة م  قبا المرسا 

  :التحدثمهارة 

وفي اصطةح  ،كا ما يت د  به م  كةم وخبر"  اجاع في المعجم الوسيط بأنه
ويطلق ال دي  ويراد " قوا أو فعا أو تقرير نسب إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم :" الم دثي 
 ( 242 :2224،مدكور وآخرو " )قريب عهد به  ، دي  عهد بكذا :ويقاا ،به الجديد
مهارة نقا المعتقدات واأل اسيس : "مهارة الت د  بأنها (224:2414)الشنطي  عر 

مم  ،وانسياٍب    م  المت د  إلى اآلخري  في طةقةٍ واالتجاهات والمعاني واألفكار واأل دا
 ."في األداع  ، وسةمةٍ ص ٍة في التعبير

ترجم ما يالذي يمك  بواسطته أ   الل  ي،أداع المعلم  :الدراسة هويقصد بها في هذ
  ".الطالب"ويقتنم بها المستقبا  ومعلومات،يدور في ذهنه م  آراع وأفكار 

 : املرحلة الثانوية

عشر  ةالسنة العاشرة وال ادية عشر والثاني :الدراسةالمر لة الثانوية في هذه يقصد ب
  .في المملكة العربية السعودية وهي التي تلي المر لة المتوسطة العامم  مرا ا التعليم 
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 الدراسات السابقة

 الدراسةإلى استعراض الدراسات والب و  السابقة ذات الصلة بموضو   الجزعيهد  هذا 
  :وهي ةال الي

 :(2001)دراسة التونسي 
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في تنمية بعض مهارات االتصاا الش هي 
في اللغة العربية لدى طةب الص  السادس االبتدائي باختة  مستوياتهم الدراسية، و ددت 

ناسبة له  م  ومجاالت االتصاا الم ،البا ثة مهارات االستما  والت د  الةزمة للطالبات
واستخدمت  ،م  المختصي  في اللغة العربية (43)خةا استبانة طبقت على عينة تضم 

 (44)التجريبي في تطبيق البرنامج المقترح على عينة م  فصلي  يضما  شبه المنهج 
مجموعة ضابطة درست مقرر التعبير وأخرى  :طالبة موزعات عشوائيا  على مجموعتي 

ت صيليا  لمهارات االستما   ا  ولقياس أثر البرنامج أعد اختبار  .ج المقترحتجريبية درست البرنام
 :الدراسة نتائجواختبارا  في األداع الش هي لمهارات الت د ، وقد جاع م  أهم 

طريقة التدريس  لمتغيري (4.44)داال  إ صائيا  عند مستوى الداللة أ  هناك تأثيرا   .2
  .التجريبيةرات االتصاا لدى طالبات المجموعة العام في تنمية مها والمستوى الدراسي

 .والت د  بشكا عام تأثيرا  داال  للبرنامج في تنمية مهارات االستما أ  هناك  .1
وقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد برنامج مقترح في تنمية بعض مهارات االتصاا 

 .االبتدائيةالش هي في اللغة العربية لدى تلميذات المر لة 
 :(2001)يف دراسة الصوا

هدفت الدراسة إلى تقويم أداع تةميذ ال لقة األولى م  التعليم األساسي في مهارات 
والوقو  على مدى اختة  أداع تةميذ في الص  الثال  في هذه  ،االستما  المناسبة لهم

 ي   ،، واستخدمت البا ثة المنهج الوص ي(القديم والمطور)المهارات باختة  المنهجي  
ناع اختبار لتقويم أداع تةميذ الص  الثال  األساسي في مهارات االستما  المناسبة قامت بب

تلميذ وتلميذة في الص  الثال ، ( 144)ثم تم تطبيقه على عينة الدراسة المكونة م   ،لهم
 :وتوصلت الدراسة إلى

ى ما عدا المهارة األول الرئيسية، صوا جميم التةميذ على مستوى ضعي  في المهارات  -2
 .م  عدد التةميذ (%44،3) ي  بل  النسبة فيها " مهارة التميز السمعي " 
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وأوصت البا ثة في دراستها بضرورة تقويم أداع تةميذ ال لقة األولى م  التعليم 
 .األساسي في مهارات االستما  في األرد 

 :(2002)دراسة أبو صواوين 
 ،االستما )هارات التواصا الش هي هدفت الدراسة إلى بناع برنامج مقترح لتنمية م    

وقد استخدم  ،وقياس فعاليته ،لدى طالبات اإلعةم التربوي بجامعة األقصى بغزة (الت د 
اصا الش وي وقام البا   بتصميم قائمة بمهارات التو  ،والوص ي ،البا   المنهج التجريبي

عداد اختبار لقياس مهارات االستما ( والت د  ،االستما ) عدا ،وا  د بطاقة مة  ة لتقويم وا 
ثم قام بإعداد برنامج مقترح لتنمية مهارات  ،مهارات الت د  واالستما  في ضوع القائمة

المستوى )وطبقه على طالبات اإلعةم التربوي  ،التواصا الش وي التي تم التوصا إليها
قم م اضرتي  بوا ،واستغرق تطبيق البرنامج ثمانية أسابيم ،وبل  عددهم أربعي  طالبة (الرفيم

ثم أجرى القياس البعدي الختبارات مهارات  ،في األسبو  قد تصا إلى ثة  م اضرات
وقد توصا البا   إلى  .االستما ، ومهارات الت د ، الستخةص النتائج وت ليلها إ صائيا  

 :عدة نتائج م  أهمها
بلغت  ،بويالتوصا إلى قائمة بمهارات التواصا الش وي المناسبة لطةب اإلعةم التر  .2

مهارة خاصة  عشر ةوسبع ،منها ست مهارات خاصة باالستما  ،ةوعشري  مهار  ةثةث
في استطة  رأي  (% 24) وهي المهارات التي  ازت على نسبة أكثر م  ،بالت د 
 ،وجودة األفكار ،وطةب اإلعةم التربوي والتي منها مهارات تقديم ال دي  ،الم كمي 

 .واألداع وختم ال دي 
لية البرنامج المقترح القائم على طريقة المناقشة وتمثيا األدوار والتدريس المصغر فعا .1

 خةا وتبي  ذلك م  ،(والت د  ،االستما )في تنمية كافة مهارات التواصا الش وي 
ومستوى األداع البعدي للطالبات  ،وجود فرق داا إ صائيا  بي  مستوى األداع القبلي

  .(4.42)البعدي عند مستوى  عينة الدراسة لصال  التطبيق
 :وأوصى البا   بعدة توصيات منها

 بالتربية الت اقه قبا وذلك المعلم، الطالب إعداد في المصغر التعليم أسلوب اعتماد .2
 .العملية
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 م  العملية التربية يخص فيما بدقة تن يذها يتم المعالم واض ة خطة وضم ضرورة .1
 وفترة المشاهدة، فترة :التالي الن و على فترات ثة  على وتن يمها مدتها طوا  ي 

 .الكلية المشاركة وفترة المشاركة الجزئية،
 للطلبة تجرى وأ  الص ية، الزيارات إلى باإلضافة إشرافي أسلوب م  أكثر اعتماد .3

 التدريب خةله م  يتم مصغر وتعليم عما وورش لقاعات العملية التربية المعلمي  قبا
دارة الدراسية إعداد الخطط على دارة الن ام، و    الص ، وا   واستخدام ال صة، وقت وا 

 .التربوية العملية مجاا في ال ديثة والتقنيات الوسائا التعليمية
 ب ي  التربية، كلية إدارة قبا م  العملية التربية لمتابعة فعاا ن ام بوضم االهتمام .4

 .المعلم والطالب المشر  متابعة يشما
  :(1221) دراسة الدوسري

فت الدراسة إلى التعر  على أهمية وواقم تطبيق مهارات االتصاا في تدريس هد
والتعر  على ال روق ذات الداللة اإل صائية بي   ،الدراسات االجتماعية بالمر لة الثانوية

وواقم تطبيقها،  ،آراع أفراد العينة فيما يتعلق بأهمية االتصاا في تدريس الدراسات االجتماعية
وقام ببناع أداة الب   وهي استبانة الستطة  اآلراع  وا  ،المنهج الوص يواستخدم البا   

وطبقت  ،والتعر  على واقم تطبيقها ،أهمية مهارات االتصاا في تدريس الدراسات االجتماعية
مديرا ، وتوصا البا   إلى عدة ( 64)مشرفا  و( 14)معلما  و ( 234)على عينة مكونة م  

 :نتائج م  أهمها
ارات االتصاا في تدرس الدراسات االجتماعية بالمر لة الثانوية م  وجهة أهمية مه .2

 .(4211)ابي العام لدرجة األهمية ن ر أفراد العينة  ي  بلغت قيمة المتوسط ال س
  ي  بلغت (متوسط)أ  واقم تطبيق مهارات االتصاا في تدريس الدراسات االجتماعية  .1

 .(3224)ق قيمة المتوسط ال سابي العام لدرجة التطبي
أ  هناك فروقا  ذات داللة إ صائية بي  آراع أفراد العينة فيما يتعلق بدرجة تطبيق  .3

مهارات الت د  في تدريس الدراسات االجتماعية بالمر لة الثانوية بي  المعلمي  
  .المعلمي والمشرفي  التربويي  لصال  
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  :توصيات م  أهمها وقد أوصت الدراسة بعدة
التي أوردها  (الت د  ،االستما  ،الكتابة ،القراعة)مهارات االتصاا العما على تطبيق  .2

وذلك أل  أفراد العينة يرو  أنها مهمة جدا  في تدريس  ؛البا   في هذه الدراسة
 .الثانويةالدراسات االجتماعية بالمر لة 

هارات إعداد المعلمي  إعدادا  أكاديميا  مهنيا  تطبيقيا  يهتم بكي ية العناية بتطبيق الم .1
  .(مهارات االتصاا)وم  هذه المهارات  ،وتدريسها

وضم مهارات مهمة مختارة في نهاية كا و دة م  و دات المقرر الدراسي ب ي  يتم  .3
وهذا يتطلب العناية بإعداد كتب الدراسات االجتماعية  ،لطةبل هاالتركيز عليها وتعليم

  .االتصاالما لها م  أثر في المساهمة في تطبيق مهارات 
  :(2001)القاضي دراسة 

هدفت الدراسة إلى بناع برنامج مقترح لعةج بعض الصعوبات التي تواجه طلبة قسم 
اللغة اإلنجليزية في مهارات االتصاا الش وي في الجامعة اإلسةمية بغزة واألسباب التي تكم  

داد قائمة  ي  قامت البا ثة بإع ،، واستخدمت البا ثة المنهج الوص ي والتجريبيوراعها
ت اعا بمهارات االتصاا الش وي الواجب توافرها لدى طلبة قسم اللغة اإلنجليزية والةزمة لل

واستخدمت البا ثة هذه  ،مهارة رئيسة  ( 23)، وبل  عدد المهارات الش وي خارج البيئة الص ية
 القائمة في عرض استبيا  يتضم  إعداد االختبار الش وي التشخيصي لقياس مدى امتةك
 الطلبة لتلك المهارات، وذلك بعد مهارات االتصاا الش وي الرئيسة وال رعية الواجب امتةكها

طالبا  ( 234)االختبار على عينة  مكونة م   تطبيقوتم  ،لدى خريجي قسم اللغة اإلنجليزية
وطالبة م  المستوى الرابم آداب وتربية في الجامعة اإلسةمية، وتوصلت البا ثة إلى عدة 

 :ج م  أهمهانتائ
 .الش ويوجود صعوبات في امتةك مهارات االتصاا  .2
المساقات  المعلم، الطالب، :م وجود أسباب تكم  وراع هذه الصعوبات تتعلق بكا  .1

  .الجامعة، ن ام التعليمية
وقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد برنامج مقترح لعةج بعض الصعوبات التي تواجه 

 .بغزةي مهارات االتصاا الش وي في الجامعة اإلسةمية طلبة قسم اللغة اإلنجليزية ف
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 (: 1221)دراسة البخاري 

هدفت الدراسة إلى التعر  على درجة أهمية استخدام مواقم تعليم اللغة اإلنجليزية على 
شبكة اإلنترنت في ت سي  مهارتي االستما  والت د  م  وجهة ن ر مشرفات ومعلمات 

، كما هدفت إلى التعر  على االختة  بي  وجهات ن ر عينة المر لة الثانوية بمدينة جده
متغير العمر، المستوى التعليمي، : للمتغيرات التالية الدراسة  وا أهمية االستخدام تبعا  

الو ي ة، سنوات الخبرة، عدد الدورات التي الت ق  بها، واستخدمت البا ثة في هذه الدراسة 
م استبانة موجهة إلى عينة م  المعلمات والمشرفات تصميتم ثم  ،المنهج الوص ي الت ليلي

للتعر  على آرائه   وا أهمية استخدام مواقم تعليم اللغة اإلنجليزية  ؛لمادة اللغة اإلنجليزية
عبارة ( 12)على شبكة االنترنت في ت سي  مهارتي االستما  والت د ، وشملت االستبانة 

معلمة ( 324)على عينة الب   المكونة م   موزعة على ثةثة م اور، ثم وزعت االستبانات
 :مشرفة تربوية، وجاع م  ضم  نتائج الدراسة( 33)و 

أ  أفراد عينة الدراسة كانت لهم استجابات إيجابية ذات داللة إ صائية ن و أهمية  .2
استخدام مواقم تعليم اللغة اإلنجليزية على شبكة االنترنت في ت سي  مهارات 

 . الت د االستما  ومهارات
أ  أفرد عينة الدراسة كانت لهم استجابات إيجابية ذات داللة إ صائية ن و درجة  .1

 .اإلنترنتإقباا الطالبات على استخدام مواقم تعليم اللغة اإلنجليزية عبر شبكة 
وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام مواقم تعليم اللغة اإلنجليزية على شبكة اإلنترنت 

 . واالست ادة م  التقنية والت د  في المر لة الثانوية،في ت سي  مهارتي االستما  
  :(1221)دراسة الزهريي 

هدفت الدراسة إلى التعر  على واقم تدريس مهارات االتصاا الش هي المتمثلة في 
في مادة اللغة اإلنجليزية في المر لة المتوسطة بمدينة الرياض،  (االستما  والت د )مهارات 

وصممت بطاقة مة  ة ص ية اشتملت على  ،هج الوص ي المس يواستخدمت البا ثة المن
معلمة م  معلمات ( 41)مهارات االستما  والت د  وطبقت على عينة الدراسة المكونة م  

 :اللغة اإلنجليزية في المر لة المتوسطة في مدينة الرياض، وكا  م  أهم نتائج الدراسة
اللغة اإلنجليزية في المر لة  أ  واقم تدريس مهارات االتصاا الش هي في مادة .2

كساب ، (متد ٍ )المتوسطة قد  صا على مستوى   ي  بل  المتوسط العام لتدريس وا 
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كما ( 1224)الت د   مهاراتبل  المتوسط العام لو  ،(1222)الطالبات لتلك المهارات 
 .(1246)االستما   مهاراتبل  المتوسط العام لتدريس 

مات وعدم تلقيه  التدريب الكافي لتدريس تلك ضع  الك ايات اللغوية لبعض المعل .1
 .المهارات

وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريس مهارات االتصاا الش هي في مادة اللغة االنجليزية 
 .في المر لة المتوسطة في مدينة الرياض

  :(2002)دراسة زهري 

تعلم هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برنامج مقترح قائم على استراتيجية ال
التعاوني على تطوير بعض مهارات التواصا الش هي لدى طةب المستوى الثاني بقسم اللغة 

وقام بإعداد  ،اإلنجليزية بكلية التربية في جامعة صنعاع، واستخدم البا   المنهج التجريبي
 ،لمهارات االتصاا الش هي وأساليب التعلم التعاوني واختبارا   ،قائمة بمهارات االتصاا الش هي

 ،للمعلم وأعد كتابا   ،درس لطةب المستوى الثاني بقسم اللغة اإلنجليزيةيُ  ا  ثم صمم برنامج
 :وم  أهم نتائج الدراسة ،طالبا  ( 34)لى عينة الدراسة وهي طبق ع وكتابا  للطالب

على ت سي  مهارات التواصا  كبير قترح م  قبا البا   كا  له أثرأ  البرنامج الم .2
 .الدراسة الش هي لدى مجموعة

ذات داللة إ صائية بي  التطبيقي  القبلي والبعدي لصال  البعدي سواع  ا  أ  هناك فروق .1
 . االختبارهارات الخمس الم ددة في في االختبار بشكا عام أو في كا مهارة م  الم

 :ما يأتيالدراسة جاع م  ضم  توصيات وقد 
مهارات الت د  باللغة ينبغي استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني في تدريس  .2

م  أجا تطوير مهارات التواصا الش هي لدى  ؛اإلنجليزية وذلك في كا مرا ا التعليم
 .المتعلمي 

أثناع تدريس مهارات التواصا الش هي ينبغي أ  ي صا الطةب على البيئة المناسبة  .1
 . التي تنمي الت اعا وال وار لتطوير مهارات التواصا الش هي

 (: 2001)دراسة أبو ديه 

هدفت الدراسة إلى بناع وتجريب برنامج م سوب لتنمية بعض مهارات تدريس االستما  
في اللغة العربية لدى الطالبات المعلمات في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، 
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، ولإلجابة ع  أسئلتها لت قيق أهدا  الدراسة ؛واستخدمت البا ثة المنهج البنائي والتجريبي
والتي ت توي على  ،أداة الدراسة المتمثلة في بطاقة المة  ةو  ،البرنامج الم وسب تم بناعو 
( 22)طبقت أداة الدراسة على العينة المكونة م  و فقرة موزعة على ثة  مهارات، ( 24)

س رت هذه أ، وقد هطالبة  م  طالبات قسم العلوم التربوية قبا تن يذ البرنامج الم وسب وبعد
 :نتائج م  أهمهاالدراسة ع  عدة 

وجود فروق دالة إ صائية بي  متوسط درجات مهارات التمهيد، ومهارات تنويم  .2
، تعزي إلى (المعلمات –الطالبات )المثيرات، قبا تطبيق البرنامج وبعد التطبيق لدى 

 .التطبيق البعدي
وجود فروق دالة إ صائية بي  متوسط درجات مهارات الغلق في تدريس االستما  قبا  .1

 .لصال  التطبيق البعدي( المعلمات –الطالبات )يق البرنامج وبعد التطبيق لدى تطب
وأوصت البا ثة في دراستها بضرورة إيجاد برنامج م سوب لتنمية بعض مهارات تدريس 

 .االستما  في اللغة العربية لدى الطالبات المعلمات في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
  :(2001)دراسة العنزي 

الرياضيات في  دفت الدراسة إلى ت ديد مهارات االتصاا الل  ي التي ي تاجها معلموه
كما يرو   اوقو  على مدى تمك  المعلمي  منهالمر لة االبتدائية، داخا ال صا الدراسي، وال

، والمشرفي  فرها لديهم م  وجهة ن ر المعلمي ، ومديري مدارسهمومدى توا ،بأن سهم
ستبانة لجمم اال وُاستخدمت،   المنهج الوص ي الت ليليلبا التربويي ، واستخدم ا

عبارة طبقت  على عينة الب   ( 24)م اور و ( 24)وتكونت االستبانة م   ،المعلومات
 :مديرا ، وقد جاع م  ضم  نتائج هذه الدراسة( 14)معلما  و( 63)م   ةالمكون
 اللغوي،ت األداع االستجابة لم ور مهارات االتصاا الل  ي ومهارادرجة كانت  .2

 .الرياضياتلمعلمي  (عالية)ودرجة  والمشرفي ، للمديري ، (ةمتوسط)
االتصاا و ، ومهام المعلم داخا ال صا ،االتصاا الل  ي :اوراالستجابة لم درجة كانت  .1

 .لكا فئات المجتمم (عالية )، وال روق ال ردية بي  الطةب، واألسئلة الص ية ،الل  ي
تمك  معلمي الرياضيات في المر لة االبتدائية بمدينة عرعر م   وأوصى البا   بضرورة
 .مهارات االتصاا الل  ي
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 :التعليق على الدراسات السابقة 

م  خةا الـعرض الموجز للدراسات السابقة يمك  أ  يقدم البا   عدة مة  ات قد 
 :الدراسةت يد هذه 

  ،(2416)والدوسري  ،(1444)صواوي   أبو :تت ق هذه الدراسة مم دراسة كا م  .2
في استخدام المنهج  (2412)والبخاري  ،(2412)والزهيري  ،(1446)والقاضي 
 .الوص ي

والعنزي  ،(2412)والبخاري  ،(2416)الدوسري  :تت ق هذه الدراسة مم دراسة كا م  .1
 .في استخدام المعلمي  والمشرفي  كعينة للدراسة( 1442)

 ،(2416)والدوسري  ،(1442)تونسي ال :كا م تت ق هذه الدراسة مم دراسة  .3
في بيئة التطبيق المملكة ( 1442)ي نز والع ،(2412)والبخاري  ،(2412)والزهيري 

 . العربية السعودية
وزهير ( ،1444)أبو صواوي  و  ،(1442)تختل  الدراسة ال الية ع  دراسة التونسي  .4

بينما  ،الباتالط وألكو  العينة المستهدفة الطةب (  1442)والصوافي  ،(1442)
 . كانت عينة هذه الدراسة م  المشرفي  والمعلمي 

 :بأداتي ب   هماتختل  الدراسة ال الية ع  الدراسات السابقة في االستعانة  .4
 .االستبانة وبطاقة المة  ة

 سب  -الدراسة الو يدة في المملكة العربية السعودية  في أنهاان ردت هذه الدراسة  .4
ب   في واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة والتي ت –  يعلم البا ث

 (.االستما   ،الت د )الش هيالثانوية لمهارات االتصاا 
 إجراءات الدراسة

للتعر  على واقم أداع معلمي  ؛تبعتم صة  لإلجراعات التي اُ  ا  يتناوا هذا ال صا عرض
 ،الدراسةم  خةا توضي  منهج  ،العلوم الشرعية بالمر لة الثانوية لمهارات االتصاا الش هي

تأكد م  الوم  ثم  ،الدراسة تيعرض إلجراعات بناع أدا يلي ذلك ،ااختيار عينتهو  ،هاومجتمع
في معالجة  ُاستخدمتواألساليب اإل صائية التي  ،اموكي ية تطبيقه ،اموثباته ،امصدقه
 : على الن و التالي وذلك. امبياناته

 :الدراسةمنهج : أواًل



ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ العدد ـــــــــــــــــــ ـــ ــ ــ ـــ  م6102 يناير( 34)ـ

- 246 - 

" ي الذي المنهج  الوص ي المس  تم استخدام ؛الدراسةإلجابة ع  أسئلة م  أجا ا 
ووص ها وص ا  دقيقا  يعبر عنها  ،أو ال اهرة كما توجد في الواقم ،يعتمد على دراسة الواقم

أداتي  ي  إ  الهد  م  (. 222 :1444 ،عبيدات وآخرو ")أو تعبيرا  كميا   ،يرا  كي يا  تعب
معرفة واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية بالمر لة  ؛(قة المة  ةاالستبانة، بطا)الدراسة 

والتعر  على جوانب القوة والضع   ؛(االستما  ،الت د )الثانوية لمهارات االتصاا الش هي 
وتمكي   ؛في أدائهم م  أجا ت سي  مستوى األداع لديهم للوصوا به إلى مستوى الجودة

  .المعلم م  أداع رسالته
 :الدراسةتمع جم: ثانيًا

نو  موضو  مشكلة جميم األفراد أو األشخاص الذي  يكوا " الدراسةيقصد بمجتمم  
 (. 231 :1444 ،عبيدات وآخرو )"الب  
س جميم معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية في المدار  الدراسةشما مجتمم و 

والبال   ،(هـ2434-2434)ياض للعام الدراسي بمدينة الر ( بني )التعليم العام –ال كومية 
كما بل  عدد مجتمم الدراسة م  المشرفي  التربويي  للعلوم الشرعية  ،معلما   (424)عددهم 

 سب إ صائية إدارة اإلشرا  التربوي بمنطقة الرياض لعام . مشرفا   (44)في مدينة الرياض 
  .هـ2434

 :الدراسةعينة : ثالثًا

 ،يي  لتطبيق أداة االستبانة عليهمي  التربو باختيار جميم مجتمم المشرف البا ثا قام 
م  مجتمم  %(4)معلما  يمثلو  ( 44)وعينة عشوائية بسيطة م  المعلمي  وعددهم 

ب ي   ،األصلي الدراسةوتمثا هذه العينة مجتمم  .لتطبيق بطاقة المة  ة عليهم ،الدراسة
ةا استخدام القرعة م  خ ،يكو  لكا فرد فيها ال رصة أل  يتم اختياره م  ضم  العينة

 (.22:1444 ،عبيدات وآخرو )
 :الدراسة أدوات: رابعًا

ذلك أ  األداة تساعد البا    ؛اعتمد نجاح الب و  العلمية على األدوات التي تستخدمها
وتمكنه م  الخروج بالنتائج والتوصيات  ؛علي جمم المعلومات والبيانات التي تتطلبها دراسته

 . الةزمة
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هد  إلى بيا  واقم أداع معلمي العلوم الشرعية بالمر لة الثانوية ت ةال الي الدراسةوأل  
   :يأتيفقد تم استخدام ما . االتصاا الش هي في مدينة الرياض مهاراتل
 :االستبانة -1

والتي تم استخدامها لجمم البيانات الةزمة م  المشرفي  التربويي   وا مدى تمك    
مةئمة لل صوا على معلومات وبيانات و قائق " الش هي وهيالمعلمي  م  مهارات االتصاا 

وتكو  على شكا عدد م  األسئلة الم تو ة والمق لة يطلب اإلجابة  ،مرتبطة بواقم معي 
 (.143:1444  ،عبيدات وآخرو " )عليها م  قبا أفراد عينة الب  

 :املالحظةبطاقة  -2

لعلوم الشرعية بالمر لة الثانوية إلى التعر  على واقم أداع معلمي ا أداة تهد وهي 
وذلك تبعا  للمهارات ال رعية التي تم  ،(الت د  ،االستما ) :الش هيلمهارات االتصاا 
 .سلوكيةصياغتها في صورة 

للمة  ة المباشرة ألداع المعلمي  داخا  ،وتعد بطاقة المة  ة األداة األكثر مناسبة
عليها م   يتم ال صوا  دقة المعلومات التي مما يزيد م ،ال صا الدراسي في  رو  طبيعية

أداة " :بأنها( 444:1444)وقد عرفها العسا  .(1444 ،عبيدات وآخرو )خةا المة  ة 
م  أدوات الب   تجمم بواسطتها المعلومات التي تمك  البا   م  اإلجابة ع  أسئلة 

ك فردي أو جماعي فهي تعني االنتباه المقصود الموجه ن و سلو  ،واختبار فروضه ،الب  
أو وص ه  ،ليتمك  البا   بذلك م  وص  السلوك فقط ؛بقصد متابعة ورصد تغيراته ؛معي 

 ."أو وص ه وتقويمه ،وت ليله
 :(االستبانة وبطاقة املالحظة) الدراسةخطوات تصميم أداتي  -ب

واإلجابة ع   الدراسةاالستبانة وبطاقة المة  ة لت قيق أهدا   البا ثا أعد 
 : وبنيت االستبانة وبطاقة المة  ة بعد القيام باإلجراعات التالية ،اهأسئلت

 :حتديد هدف االستبانة وبطاقة املالحظة-1

 :إلى ةال الي الدراسةتهد  االستبانة وبطاقة المة  ة في 
التعر  علي واقم أداع معلمي العلوم الشرعية بالمر لة الثانوية لمهارات االتصاا 

 . (الت د  ،االستما ): الش هي
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 :حتديد مصادر االستبانة وبطاقة املالحظة-2

 :بنيت االستبانة وبطاقة المة  ة اعتمادا  على المصادر التالية      
االطة  على الب و  والدراسات السابقة التي تناولت مهارات االتصاا الش هي  -

 (.االستما  ،الت د )
 .االتصاا الش هياالطة  على الكتب العلمية التي تناولت مهارات  -
 .الرجو  إلى المستويات المعيارية للغة ومهارات االتصاا الش هي -
والتي كانت االستبانة  ،االست ادة م  الطرق التي اتبعتها بعض الدراسات المشابهة -

 . وبطاقة المة  ة أداة لها
 :الدراسة أداتيصدق  

 :الصدق الظاهري لألداتني – 1

الدراسة في قياس ما وضعتا لقياسه تم عرضهما  تيداوللت قق م  الصدق ال اهري أل  
وعلى ضوع آراع ومة  ة الم كمي  الذي  ، على عدد م  الم كمي  م  ذوي االختصاص

وقد  ،بما يتةعم مم أهدا  الدراسة األداتي بعض فقرات تعديا  تم ،م كما  (24)بل  عددهم
  .عبارة( 43)بل  عدد فقرات كا أداة في صورتها النهائية 

 :الدراسة تيصدق االتساق الداخلي ألدا – 2

 :صدق االتساق الداخلي ألداة االستبانة-أ

على  تجريبيا  بتطبيقها  البا ثا قام  االستبانةبعد التأكد م  الصدق ال اهري ألداة      
 ساب معاما ارتباط بيرسو   وتمم  مشرفي التربية اإلسةمية في المر لة الثانوية، عينة 

دق الداخلي لةستبانة  ي  تم  ساب معاما االرتباط بي  درجة كا عبارة م  لمعرفة الص
 :وض  ذلك الجدوا التالييالدرجة الكلية للم ور الذي تنتمي إليه كما و عبارات االستبانة 
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 (2)جدوا 
 (االستبانة) بي  درجة كا فقرة م  فقرات الم ور والدرجة الكلية للم ور (بيرسو )معاما ارتباط 

 (مهارات الت د )الم ور الثاني  (مهارات االستما )ر األوا الم و 
رقم  معاما االرتباط رقم ال قرة

 ال قرة
 معاما االرتباط

 مجاا المضمو   -أ مجاا االنتباه -أ 
2 4.644** 2 4.624** 
1 4.644** 1 4.212** 
3 4.644** 3 4.241** 
4 4.424** 4 4.224** 
4 4.632** 4 4.224** 
4 4.662** 4 4.212** 
6 4.644** 6 4.634** 
 **4.644 2 مجاا فهم المعنى المسمو  -ب
2 4.462** 2 4.426** 
1 4.612** 24 4.611** 
3 4.644** 22 4.646** 
 المجاا الصوتي -ب **4.422 4
4 4.433** 2 4.244** 
4 4.631** 1 4.623** 
6 4.424** 3 4.264** 
 **4.236 4 مجاا تقويم المسمو  -ج
2 4.422** 4 4.662** 
1 4.641** 4 4.423** 
3 4.224** 6 4.644** 
 مجاا الشخصية -ج **4.612 4
4 4.423** 2 4.444** 
4 4.442** 1 4.644** 
  3 4.444** 
  4 4.642** 
  4 4.633** 

 فأقا (4.42)داا عند مستوى الداللة ** 
ط كا عبارة م  العبارات مم م ورها يتض  م  الجدوا السابق أ  قيم معاما ارتبا

فأقا مما يدا على صدق اتساقها مم ( 4.42)موجبة ودالة إ صائيا  عند مستوي الداللة 
 .م اورها
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 :صدق االتساق الداخلي ألداة املالحظة -ب

م  معلمي التربية اإلسةمية على عينة  تجريبيا   بطاقة المة  ة قام البا ثا  بتطبيق
لبطاقة  ساب معاما ارتباط بيرسو  لمعرفة الصدق الداخلي  وية، وتمفي المر لة الثان

 بطاقة المة  ة ي  تم  ساب معاما االرتباط بي  درجة كا عبارة م  عبارات  ،المة  ة
 :وض  ذلك الجدوا التالييالدرجة الكلية للم ور الذي تنتمي إليه كما و 

  (1)جدوا 
 (بطاقة المة  ة) م  فقرات الم ور والدرجة الكلية للم وربي  درجة كا فقرة (بيرسو )معاما ارتباط 

 (مهارات الت د )الم ور الثاني  (مهارات االستما )الم ور األوا 
 معاما االرتباط رقم ال قرة معاما االرتباط رقم ال قرة
 مجاا المضمو   -أ مجاا االنتباه -أ 
2 4.432** 2 4.626** 
1 4.442** 1 4.642** 
3 4.621** 3 4.641** 
4 4.626** 4 4.646** 
4 4.644** 4 4.624** 
4 4.423** 4 4.231** 
6 4.662** 6 4.242** 
 **4.642 2 مجاا فهم المعنى المسمو  -ب

2 4.414** 2 4.422** 
1 4.424** 24 4.643** 
3 4.624** 22 4.464** 
 المجاا الصوتي -ب **4.422 4
4 4.444** 2 4.424** 
4 4.444** 1 4.626** 
6 4.424** 

 3 4.242** 
 **4.242 4 مجاا تقويم المسمو  -ج
2 4.442** 4 4.224** 
1 4.644** 4 4.234** 
3 4.262** 6 4.224** 
 مجاا الشخصية -ج **4.221 4
4 4.216** 2 4.244** 
4 4.244** 1 4.246** 
  3 4.324* 
  4 4.324* 
  4 4.461** 

 فأقا (4.44)داا عند مستوى الداللة * فأقا  (4.42)لداللة داا عند مستوى ا** 
أ  قيم معاما ارتباط كا عبارة م  العبارات مم م ورها  السابقيتض  م  الجدوا 

فأقا في كا فقرات بطاقة المة  ة ما ( 4.42)موجبة ودالة إ صائيا  عند مستوي الداللة 
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مما ( 4.44)ة عند مستوي الداللة في مجاا الشخصية فقد كانت دال( 4،3)عدا ال قرتي  
 .م اورهامم العبارات  اتساق يدا على صدق

 :الدراسة تيثبات أدا -2

   (:االستبانة)ثبات أداة الدراسة -أ

( معادلة أل ا كرونباخ)م ااستخدتم ( االستبانة)لقياس مدى ثبات أداة الدراسة      
(Cronbach's Alpha (a)  ) أداة الدراسة يوض  معامةت ثبات( 3)والجدوا  . 

وهذا يدا على أ  االستبانة  (4.24)أ  معاما الثبات العام  السابقيتض  م  الجدوا ئ
 .تتمتم بدرجة عالية جدا  م  الثبات يمك  االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة

   :(املالحظة)ثبات أداة الدراسة  -ب

( معادلة أل ا كرونباخ)م ااستخدتم ( المة  ة)لقياس مدى ثبات أداة الدراسة      
(Cronbach's Alpha (a) )  يوض  معامةت ثبات أداة الدراسة( 4)والجدوا  . 

  (4)جدوا 
 (بطاقة مة  ة)معاما أل ا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

 الثبات  عدد العبارات المجاا
 4.21 6 مجاا االنتباه

 4.64 6 مجاا فهم المعني المسمو 
 4.22 4 اا تقويم المسمو مج

 4.21 22 مجاا المضمو 
 4.22 6 المجاا الصوتي
 4.42 4 مجاا الشخصية
 4.24 43 الثبات العام

وهذا يدا على أ  بطاقة  (4.24)أ  معاما الثبات العام  السابقيتض  م  الجدوا      
 .ق الميداني للدراسةالمة  ة تتمتم بدرجة عالية م  الثبات يمك  االعتماد عليها في التطبي

   :الدراسة أداتيإجراءات تطبيق  :سادسًا

بمنطقة با   م  إدارة التخطيط والتطوير تسهيا مهمة بعد ال صوا على خطاب      
توزيم االستبيانات على أفراد الدراسة، وقد استغرق توزيعها وجمعها ثةثة  تم ،الرياض

وفي ذات ال ترة  تمكما  ،انة صال ة للت ليااستب( 34)ا على و صتم الوقد  ،أسابيم تقريبا  
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معلما  يمثلو  ( 44)عينة عشوائية بسيطة م  المعلمي  وعددهم على  تطبيق أداة المة  ة
 . الدراسةم  مجتمم %(4)

ومعالجتها إ صائيا  بال اسب اآللي ع  طريق برنامج  البيانات، تم إدخااوبعد ذلك  
(spss ) البيانات واستخراج النتائجبت ليا  البا ثا وم  ثم قام. 

 :اإلحصائيةأساليب املعاجلة  :سابعًا

لت قيق أهدا  الدراسة وت ليا البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد م  
 Statisticalاألساليب اإل صائية المناسبة باستخدام ال زم اإل صائية للعلوم االجتماعية 

Package for Social Sciencesيرمز لها اختصارا  بالرمز  والتي(SPSS.) 
دخاا البيانات إلى ال اسب اآللي، ولت ديد طوا خةيا المقياس  وذلك بعد أ  تم ترميز وا 

، ثم (1=2-3)تم  ساب المدى ،المستخدم في م اور الدراسة (ال دود الدنيا والعليا)الثةثي  
(  4.46= 1/3)   أيتقسيمه على عدد خةيا المقياس لل صوا على طوا الخلية الص ي

أو بداية المقياس وهي الوا د )بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقا قيمة في المقياس 
 :وذلك لت ديد ال د األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصب  طوا الخةيا كما يأتي( الص ي 

 .م ور المراد قياسهالن و كا عبارة باختة  ( إطةقا  )الدرجة يمثا  2.46إلى  2م   -
م ور المراد الن و كا عبارة باختة  ( أ يانا  )الدرجة يمثا  1.34إلى  2.42  م -

 .قياسه
م ور المراد الن و كا عبارة باختة  ( دائما  )الدرجة يمثا  3.44إلى  1.34م   -

 .قياسه
 :وبعد ذلك تم  ساب المقاييس اإل صائية التالية

والو ي ية ألفراد عينة  التكرارات والنسب المئوية للتعر  على الخصائص الشخصية .2
الدراسة وت ديد استجابات أفرادها تجاه عبارات الم اور الرئيسة التي تتضمنها أداة 

 .الدراسة
وذلك لمعرفة مدى ارت ا  أو انخ اض استجابات أفراد  ؛"Mean" المتوسط ال سابي  .1

 يد ، مم العلم بأنه ي(متوسط متوسطات العبارات)عينة الدراسة ع  الم اور الرئيسة 
 .في ترتيب الم اور  سب أعلى متوسط  سابي
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للتعر  على مدى ان را  ؛ "Standard Deviation"تم استخدام االن را  المعياري  .3
استجابات أفراد عينة الدراسة لكا عبارة م  عبارات متغيرات الدراسة، ولكا م ور م  

ي يوض  وية   أ  االن را  المعيار . الم اور الرئيسة ع  متوسطها ال سابي
التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة لكا عبارة م  عبارات متغيرات الدراسة، إلى 
جانب الم اور الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته م  الص ر تركزت االستجابات وانخ ض 

 .تشتتها بي  المقياس
ذات لت ديد ال روق ؛ "Independent Sample T-test :ت" تم استخدام اختبار  .4

 صائية بي  آراع المشرفي  التربويي  وأداع معلمي العلوم الشرعية في مدى اإل داللةال
 .تمكنهم م  مهارات االتصاا الش هي

لت ديد ؛ (One Way ANOVA)" ت ليا التباي  األ ادي " تم استخدام اختبار  .4
أو أداع   صائية بي  متوسطات آراع المشرفي  التربويي اإلداللة ال روق ذات ال

الدورات ) لعامافي مدى تمك  المعلمي  م  مهارات االتصاا الش هي تعود  المعلمي 
 (.التدريبية

" لت ديد صال  ال روق التي بينها اختبار ؛ (Scheffe)تم استخدام اختبار شي يه  .4
 (.One Way ANOVA)" ت ليا التباي  األ ادي 

 حتليل نتائج الدراسة وتفسريها

  :وصف أفراد عينة الدراسة

  (4)جدوا 
 وفق متغير الدورات التدريبية عينة الدراسةتوزيم 

 الدورات التدريبية في مجاا مهارات االتصاا
 المعلمو  المشرفو 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 16.4 22 22.4 6 ال يوجد دورات
 44.4 24 22.4 6 دورة وا دة
 34.4 21 46.1 26 دورتا 

 1.4 2 23.2 4 ثة  دورات فأكثر
 %244 44 %244 34 مو المج

 م  المشرفي  التربويي  يمثلو  ما نسبته( 26)أ   السابقيتض  م  الجدوا 
م  إجمالي المشرفي  التربويي  عدد دوراتهم التدريبية في مجاا مهارات االتصاا  (46.1%)
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 منهم يمثلو  ما نسبته( 6)بينما  التربويي ،دورتا  وهم ال ئة األكثر م  المشرفي  
م  إجمالي المشرفي  التربويي  لم يتلقوا دورات تدريبية في مجاا مهارات  (22.4%)

م  إجمالي المشرفي  التربويي  عدد  (%22.4) منهم يمثلو  ما نسبته( 6)االتصاا، و 
 منهم يمثلو  ما نسبته( 4)دوراتهم التدريبية في مجاا مهارات االتصاا دورة وا دة، و

بويي  عدد دوراتهم التدريبية في مجاا مهارات االتصاا م  إجمالي المشرفي  التر  (23.2%)
 .ثة  دورات فأكثر

 ما نسبته يمثلو  المعلمي م  أفراد عينة ( 24)أ   السابقيتض  م  الجدوا كما 
دوراتهم التدريبية في مجاا مهارات االتصاا دورة وا دة وهم ال ئة األكثر م   عدد (44.4%)

دوراتهم التدريبية  عدد (%34.4) منهم يمثلو  ما نسبته( 21)بينما  ،المعلمي أفراد عينة 
منهم ( 2)و ،يتلقوا دورات تدريبية لم (%16.4) منهم يمثلو  ما نسبته( 22)و  دورتا ،

 .فأكثرثة  دورات  لديه (%1.4) يمثا ما نسبته
 :املتعلقة بأسئلة الدراسة جالنتائ

العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ما واقم ممارسة معلمي  :األواالسؤاا اإلجابة على 
 ؟لمهارات االستما  والت د  

 :االستماعواقع ممارسة معلمي العلوم الشرعية يف املرحلة الثانوية ملهارات  :أواًل

 :االنتباهجمال / أ

 :اإلسةميةم  وجهة ن ر مشرفي التربية / 2
 مهاراتة الثانوية لللتعر  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر ل     

االنتباه تم  ساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية 
تائج كما عبارات مجاا االنتباه وجاعت النعلى والرتب الستجابات المشرفي  التربويي  

 : يوض ها الجدوا التالي
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  (4)جدوا 
 ارات مجاا االنتباه مرتبة تنازليا   سب متوسطات أداع المعلمي استجابات أفراد المشرفي  التربويي  على عب

رقم 
 العبارة العبارة

 التكرار
مستوى ممارسة المعلم 

المتوسط  للمهارة
 ال سابي

االن را  
 الرتبة المعياري

 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة 

يولي اهتماما  بإجابة  3
 الطالب

 1 34 4 ك
1.44 4.424 2 

% 22.2 23.3 4.4 

1 
ال يقاطم الطالب أثناع 

  ديثه
 - 34 2 ك

1.43 4.246 1 
% 1.2 26.1 - 

2 
يجعا الطالب مرسة  

للمعلومة ال مستقبة  لها 
 فقط

 - 34 2 ك
1.43 4.246 3 

% 1.2 26.1 - 

4 
( الطالب)مطالبة المت د  

 بإعادة الصياغة
 2 33 1 ك

1.43 4.122 4 
% 4.4 22.6 1.2 

4 
يتابم اآلراع المطرو ة 

 ويت اعا معها
 1 31 1 ك

1.44 4.332 4 
% 4.4 22.2 4.4 

4 
يستخدم لغة الجسد 

ويت اعا معها م  خةا 
 اإليماع بالرأس 

 4 34 1 ك
2.24 4.424 4 

% 4.4 23.3 22.2 

6 
يستخدم التعزيز م  خةا 

 االبتسامة ون وها
 4 12 2 ك

2.24 4.414 6 
% 1.2 24.4 24.6 
 2.22 المتوسط العام

يتض  أ  المشرفي  التربويي  موافقو   في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
 ( أ يانا  )بدرجة االنتباه  مهاراتعلى ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

م  )س الثةثي فئات المقياوهو متوسط يقم في ال ئة الثانية م  ( 3م   2.22)بمتوسط و 
بالنسبة ألداة  (أ يانا  ) بدرجة ال ئة التي تشير إلى خيار الممارسة يوه( 1.34إلى  2.42
 .الدراسة

في موافقة المشرفي  التربويي  على واقم ممارسة  ا  كما أ هرت النتائج أ  هناك تجانس
  تراو ت متوسطات موافقتهم االنتباه  ي مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

وهي متوسطات تقم في ال ئة الثانية م  فئات المقياس الثةثي ( 1.44إلى  2.24)ما بي  
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بالنسبة ألداة الدراسة مما يوض  التجانس في موافقة ( أ يانا  )الممارسة والتي تشير إلى 
 مهاراتالثانوية لالمشرفي  التربويي  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة 

االنتباه  ي  أوض ت النتائج أ  المشرفي  التربويي  موافقو  على ممارسة معلمي العلوم 
تتمثا في العبارات رقم ( أ يانا  )بدرجة الشرعية في المر لة الثانوية لجميم مهارات االنتباه 

وفي ا والتي تم ترتيبها تنازليا   سب ممارسة المعلمي  له (6 ،4 ،4 ،4 ،2 ،1 ،3)
 :مقدمتها
بالمرتبة األولى م   ي  " يولي اهتماما  بإجابة الطالب " وهي ( 3)جاعت العبارة رقم  .2

 (.3م   1.44)بمتوسط و  ( أ يانا  )بدرجة ممارسة المعلمي  لها 
بالمرتبة الثانية م   ي  "  ال يقاطم الطالب أثناع  ديثه" وهي ( 1)جاعت العبارة رقم  .1

 (.3م   1.43)بمتوسط و  ( أ يانا  )رجة بدممارسة المعلمي  لها 
"  يجعا الطالب مرسة  للمعلومة ال مستقبة  لها فقط" وهي ( 2)جاعت العبارة رقم  .3

م   1.43)بمتوسط و  ( أ يانا  )بدرجة بالمرتبة الثالثة م   ي  ممارسة المعلمي  لها 
3.) 

اقم ممارسة يتض  أ  أبرز مةم  و  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
مشرفي التربية  سب آراع - االنتباه مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

ويدربه  وال يقاطعه أثناع  ديثه، ،بإجابة الطالب يولي اهتماما  تتمثا في أ  المعلم  -اإلسةمية
الكةم، ع  ، فعلى المعلم تشجيم الطةب على فقط ال أ  يكو  مستقبة  لل دي  ،على الت د 

طريق من هم اهتماما  كبيرا  عندما يت دثو ، وأ  يشعرهم باالطمئنا ، والثقة في أن سهم، 
وعليه أ  يثني على الطالب، كلما كا  أداؤه طيبا ، وأ  يكثر م  االبتسام، ويصغي بعناية لما 

سترساا في يقوله، كما أ  على المعلم أال يقاطم الطالب أثناع الكةم، أل  ذلك يعوقه ع  اال
بشكا ثابت مم استمرار الموق   مستقبة  ، وأ  ال يجعا الطالب ال دي ، ويشتت أفكاره

مت اعا طواا الوقت يتغير دوره م  مستقبا إلى مرسا م   ديناميكيبا هو عنصر  التعليمي،
 .  ألخر وفق طبيعة الرسالة التعليمية المقدمة ومدى استيعابه لهاآ

والتي بينت أ  أداع معلمي ( 1443)يجة دراسة الكساسبة وتت ق هذه النتائج مم نت
موازنة بالمقياس  (مقبوال  )التربية اإلسةمية في المجاالت مجتمعة التي شملتها الدراسة كا  

والتي بينت أ  األداع التدريسي لمعلمات ( 1446)المتبنى كما تت ق مم نتيجة دراسة العلي  
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،كما تختل  هذه (القدرة على التواصا االجتماعي)ر في ضوع معيا (متوسط)العلوم الشرعية 
والتي بينت أ  مستوى تطبيق معلمي التربية ( 2412)نتائج مم نتيجة دراسة آا  يدا  ال

 . %(24)جاع بنسبة ( إجابات الطلبة معالجة)اإلسةمية لمهارة 
 :(المة  ةبطاقة ) في مجاا االنتباه مة  ة أداع المعلمي نتائج / 1

االنتباه  مهاراتعلى واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية لللتعر  
تم  ساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية والرتب 

 : وجاعت النتائج كما يوض ها الجدوا التالي ،لنتائج المة  ة على عبارات مجاا االنتباه
  (6)جدوا 

 في مجاا االنتباه مرتبة تنازليا  ( بطاقة المة  ة)ة  ة أداع المعلمي  منتائج 

رقم 
 العبارة

 العبارة
 التكرار

مستوى ممارسة المعلم 
المتوسط  للمهارة

 ال سابي
االن را  
 المعياري

 الرتبة
 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة 

 يولي اهتماما  بإجابة الطالب 3
 - 12 21 ك

1.34 4.444 2 
% 34.4 64.4 - 

4 
يتابم اآلراع المطرو ة ويت اعا 

 معها
 - 12 22 ك

1.16 4.441 1 
% 16.4 61.4 - 

6 
يستخدم التعزيز م  خةا 

 االبتسامة ون وها
 2 12 22 ك

1.14 4.424 3 
% 16.4 64.4 1.4 

2 
يجعا الطالب مرسة  للمعلومة ال 

 مستقبة  لها فقط
 - 33 6 ك

1.22 4.324 4 
% 26.4 21.4 - 

4 
يستخدم لغة الجسد ويت اعا 
 معها م  خةا اإليماع بالرأس

 - 33 6 ك
1.26 4.324 4 

% 26.4 21.4 - 

4 
( الطالب)مطالبة المت د  

 بإعادة الصياغة
 - 33 6 ك

1.26 4.324 4 
% 26.4 21.4 - 

 ال يقاطم الطالب أثناع  ديثه 1
 4 34 4 ك

1.44 4.444 6 
% 24.4 64.4 24.4 
 1.14   المتوسط العام

يتض  أ  معلمي العلوم الشرعية في  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
وهو ( 3م   1.14)بمتوسط و  ( أ يانا  )بدرجة  االنتباه مهاراتالمر لة الثانوية يمارسو  
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ال ئة  يوه( 1.34إلى  2.42م  )ي س الثةثمتوسط يقم في ال ئة الثانية م  فئات المقيا
 .بالنسبة ألداة الدراسة (أ يانا  ) بدرجة التي تشير إلى خيار الممارسة

في ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة  ا  كما أ هرت النتائج أ  هناك تجانس
وهي  (1.34إلى  1.44)بي   ممارستهم مااالنتباه  ي  تراو ت متوسطات  مهاراتالثانوية ل

( أ يانا  )الممارسة توسطات تقم في ال ئة الثانية م  فئات المقياس الثةثي والتي تشير إلى م
بالنسبة ألداة الدراسة مما يوض  التجانس في ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة 

 ي  أوض ت النتائج أ  معلمي العلوم الشرعية في المر لة  ،االنتباه مهاراتالثانوية ل
 ،6 ،4 ،3)تتمثا في العبارات رقم  ( أ يانا  )بدرجة يمارسو  جميم مهارات االنتباه الثانوية 

 :لها وفي مقدمتها المعلمي والتي تم ترتيبها تنازليا   سب ممارسة أفراد عينة  (1 ،4 ،4 ،2
بالمرتبة األولى م   ي  " بإجابة الطالب  يولي اهتماما  " وهي ( 3)جاعت العبارة رقم  .2

 (.3م   1.34)بمتوسط و  ( أ يانا  )بدرجة  لها المعلمي عينة  ممارسة أفراد
بالمرتبة الثانية م  " يتابم اآلراع المطرو ة ويت اعا معها " وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .1

 (.3م   1.16)بمتوسط و  ( أ يانا  )بدرجة  لها المعلمي  ي  ممارسة أفراد عينة 
بالمرتبة " م  خةا االبتسامة ون وها يستخدم التعزيز " وهي ( 6)جاعت العبارة رقم  .3

م   1.14)بمتوسط و  ( أ يانا  )بدرجة  لها المعلمي الثالثة م   ي  ممارسة أفراد عينة 
3.) 

يتض  أ  أبرز مةم  واقم ممارسة  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
في أ  المعلم يولي اهتماما  االنتباه تتمثا  مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

يشعر  وهذا، ها، ويستخدم التعزيز بشتى أنواعه، ويتابم اراع طةبه ويت اعا معبإجابة الطالب
، أكثر فاعلية م  مجرد متلقي للدرس همجعا موق وي ،الطةب بأهميتهم وما يؤدونه م  دور

 .يساعد على توثيق الصلة بي  المعلم وطةبهو 
والتي بينت أ  مستوى تطبيق  (2412)نتيجة دراسة آا  يدا   وتت ق هذه النتائج مم

  .(% 24)جاع بنسبة  (معالجة إجابات الطلبة)معلمي التربية اإلسةمية لمهارة 
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 :املسموعجمال فهم املعين / ب

 :اإلسةميةم  وجهة ن ر مشرفي التربية / 2
نوية لمهارة فهم للتعر  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثا

المعني المسمو  تم  ساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال سابية واالن رافات 
 ،المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات مجاا فهم المعني المسمو 

  :التاليوجاعت النتائج كما يوض ها الجدوا 
 (2)جدوا 

 على عبارات مجاا فهم المعني المسمو  مرتبة تنازليا   سب متوسطات الممارسةاستجابات المشرفي  التربويي  

رقم 
 العبارة

 العبارة
 التكرار

مستوى ممارسة المعلم 
المتوسط  للمهارة

 ال سابي
االن را  
 المعياري

 الرتبة
 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة

6 
يلخص ما يسمعه م  الطالب 

 (م  األفكار والشواهد)
 4 34 1 ك

2.24 4.424 2 
% 4.4 23.3 22.2 

4 
ار يناقش الطةب في األفك

 المطرو ة ويأخذ اآلراع  ولها
 2 13 4 ك

2.24 4.423 1 
% 22.2 43.2 14.4 

4 
ي سر الرموز غير الل  ية المت د  

في المواق  التعليمية بتعبير ( الطالب)
 الوجه

 2 16 - ك
2.64 4.432 3 

% - 64.4 14.4 

يطرح أسئلة لت ديد مستوى فهم  2
 الطةب للمادة المسموعة

 22 13 1 ك
2.64 4.444 4 

% 4.4 43.2 34.4 

4 
ي سر الرموز غير الل  ية المت د  

في المواق  التعليمية ( الطالب)
 باإلشارة

 22 14 - ك
2.42 4.446 4 

% - 42.4 34.4 

1 
يميز بي  األفكار الرئيسية 

 ويةوالثان
 23 12 1 ك

2.42 4.466 4 
% 4.4 42.3 34.2 

3 
ي سر الرموز غير الل  ية المت د  

في المواق  التعليمية ( الطالب)
 باإليماع

 24 14 2 ك
2.42 4.442 6 

% 1.2 44.4 42.6 

 2.64 المتوسط العام

موافقو   التربويي  في يتض  أ  المشر  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
بدرجة فهم المعني المسمو   مهاراتعلى ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل
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وهو متوسط يقم في ال ئة الثانية م  فئات المقياس ( 3م   2.64)بمتوسط و  ( أ يانا  )
بالنسبة  (أ يانا  )ال ئة التي تشير إلى خيار الممارسة  يوه( 1.34إلى  2.42م  )ثي الثة 
 .داة الدراسةأل

التربويي  على واقم ممارسة  في في موافقة المشر  ا  كما أ هرت النتائج أ  هناك ت اوت 
فهم المعني المسمو   ي  تراو ت  مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

 ىهي متوسطات تقم في ال ئتي  األولو  (2.24إلى  2.42)متوسطات موافقتهم ما بي  
الممارسة  -عدم الممارسة إطةقا  )م  فئات المقياس الثةثي واللتا  تشيرا  إلى والثانية 
التربويي  على واقم  ي يوض  الت اوت في موافقة المشرف بالنسبة ألداة الدراسة مما( أ يانا  

 ي   ،و فهم المعني المسم مهاراتممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل
الشرعية في التربويي  موافقو  على ممارسة معلمي العلوم  ي أ  المشرفأوض ت النتائج 

مهارات م  مهارات فهم المعني المسمو  أ يانا  تتمثا في العبارات رقم  المر لة الثانوية لست
 :وفي مقدمتهاوالتي تم ترتيبها تنازليا   سب ممارسة المعلمي  ( 1،4 ،2 ،4 ،4 ،6)
(" م  األفكار والشواهد)يلخص ما يسمعه م  الطالب " وهي ( 6)جاعت العبارة رقم  .2

م   2.24)بمتوسط و  ( أ يانا  )بدرجة بالمرتبة األولى م   ي  ممارسة المعلمي  لها 
3.) 

" يناقش الطةب في األفكار المطرو ة ويأخذ اآلراع  ولها " وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .1
 (.3م   2.24)بمتوسط و ( أ يانا  )جة بدر بالمرتبة الثانية م   ي  ممارسة المعلمي  لها 

في المواق  ( الطالب)ي سر الرموز غير الل  ية المت د  " وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .3
 ( أ يانا  )بدرجة بالمرتبة الثالثة م   ي  ممارسة المعلمي  لها " التعليمية بتعبير الوجه 

 (.3م   2.64)بمتوسط و 
يي  موافقو  على عدم ممارسة معلمي العلوم كما أ هرت النتائج أ  المشرفي  التربو 

تتمثا  (إطةقا  )الشرعية في المر لة الثانوية لمهارة وا دة م  مهارات فهم المعني المسمو  
في المواق  ( الطالب)ي سر الرموز غير الل  ية المت د  " وهي ( 3)في العبارة رقم 
 (.3م   2.42)بمتوسط " التعليمية باإليماع 
يتض  أ  أبرز مةم  واقم ممارسة  في الجدوا السابقائج الموض ة م  خةا النت

 سب آراع -فهم المعني المسمو   مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل
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م  األفكار )تتمثا في أ  المعلم يلخص ما يسمعه م  الطالب  -اإلسةميةمشرفي التربية 
ي سر الرموز غير الل  ية ، و أخذ اآلراع  ولهاوي أفكارهم،في  طةبهيناقش ، و (والشواهد

 ضرورة ال رصمم يقدمه المعلم لما تم نقاشة  التلخيص تقرير موجز واض ف، بتعبير الوجه
والت ليا  ،والقدرة على االستيعاب ،لموضوعيةل تاج ة، وهو مهارة تعلى استي اع ال كر 

درة على التركيز فيما يسمم، وذاكرة وي س  تو ي ها، وق المعلمثروة لغوية يمتلكها و والتركيب، 
يجابي ي نشيط همتجعل، كما أ  مناقشة الطةب في أفكارهم مدربة على االنتقاع وال     ي وا 

ال روق ال ردية بي   ، كما أنها عاما مهم لمراعاةبوعي في الوصوا إلى المعرفةي  ومشارك
إلى رموز ويصوغها في رسالة، الطةب، وم  المهم أنه إذا ما كا  لدى الطالب أفكار ي ولها 

ثم يرسلها للمعلم فة بد م  توفر القدرة لدى المعلم على استقبالها، وفك الرموز وي سرها  تى 
ي همها، وبناع على فهمه للرسالة يقوم بالرد عليها، وهكذا يتم تتبادا األدوار، وتبقى عملية 

  .االتصاا مستمرة 
والتي بينت أ  واقم تطبيق  (2416)وسري وهذه النتائج تت ق مم نتيجة دراسة الد

بينما تختل  مم نتيجة دراسة  (متوسط)مهارات االتصاا في تدريس الدراسات االجتماعية 
والتي بينت أ  واقم تدريس مهارات االتصاا الش هي في مادة اللغة  (2412)الزهيري 

 .مستوى متد ٍ كا  باإلنجليزية في المر لة المتوسطة 
 (:بطاقة المة  ة)في مجاا فهم المعني المسمو  أداع المعلمي   نتائج مة  ة/ 1

فهم  مهاراتللتعر  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل  
تم  ساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال سابية واالن رافات  ،المعني المسمو 

عبارات مجاا فهم المعني المسمو  وجاعت النتائج المعيارية والرتب لنتائج المة  ة على 
 : كما يوض ها الجدوا التالي
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  (2)جدوا 
 في مجاا فهم المعني المسمو  مرتبة تنازليا  ( بطاقة المة  ة)مة  ة أداع المعلمي  نتائج 

رقم 
 العبارة العبارة

 التكرار
مستوى ممارسة المعلم 

المتوسط  للمهارة
 ال سابي

االن را  
 الرتبة ريالمعيا

 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة 

يناقش الطةب في األفكار  4
 المطرو ة ويأخذ اآلراع  ولها

 1 24 11 ك
1.44 4.422 2 

% 44.4 44.4 4.4 

4 
ي سر الرموز غير الل  ية 

في المواق  ( الطالب)المت د  
 التعليمية باإلشارة

 3 24 13 ك
1.44 4.442 1 

% 46.4 34.4 6.4 

3 
ي سر الرموز غير الل  ية 

في المواق  ( الطالب)المت د  
 التعليمية باإليماع

 1 26 12 ك
1.42 4.422 3 

% 41.4 41.4 4.4 

4 
ي سر الرموز غير الل  ية 

في المواق  ( الطالب)المت د  
 التعليمية بتعبير الوجه

 4 23 13 ك
1.46 4.462 4 

% 46.4 31.4 24.4 

1 
يميز بي  األفكار الرئيسية 

 والثانوية
 - 13 26 ك

1.41 4.442 4 
% 41.4 46.4 - 

6 
يلخص ما يسمعه م  الطالب 

 (م  األفكار والشواهد)
 1 22 22 ك

1.41 4.424 4 
% 46.4 46.4 4.4 

2 
يطرح أسئلة لت ديد مستوى فهم 

 الطةب للمادة المسموعة 
 4 12 24 ك

1.12 4.444 6 
% 36.4 41.4 24.4 
 1.44 المتوسط العام

يتض  أ  معلمي العلوم الشرعية في  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
م   1.44)بمتوسط و  (دائما  )بدرجة فهم المعني المسمو    مهاراتالمر لة الثانوية يمارسو  

 يوه( 3إلى  1.34  م)قياس الثةثي وهو متوسط يقم في ال ئة الثالثة م  فئات الم( 3
 .بالنسبة ألداة الدراسة (دائما  )ال ئة التي تشير إلى خيار الممارسة 

في ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة  ا  كما أ هرت النتائج أ  هناك ت اوت
إلى  1.12)بي   ممارستهم مافهم المعني المسمو   ي  تراو ت متوسطات  مهاراتالثانوية ل
ات تقم في ال ئتي  الثانية والثالثة م  فئات المقياس الثةثي واللتا  وهي متوسط (1.44
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بالنسبة ألداة الدراسة مما يوض  الت اوت في ممارسة ( دائما   -أ يانا  )الممارسة تشيرا  إلى 
 ي  أوض ت  ،فهم المعني المسمو  مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

مهارات م  مهارات فهم  ستم الشرعية في المر لة الثانوية يمارسو  النتائج أ  معلمي العلو 
والتي تم ( 6 ،1 ،4 ،3 ،4 ،4)تتمثا في العبارات رقم  (دائما  )بدرجة المعني المسمو  

 :وفي مقدمتها (دائما  )بدرجة لها  المعلمي ترتيبها تنازليا   سب ممارسة أفراد عينة 
" لطةب في األفكار المطرو ة ويأخذ اآلراع  ولها يناقش ا" وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .2

 (.3م   1.44)بمتوسط و  (دائما  )بدرجة بالمرتبة األولى م   ي  ممارسة المعلمي  لها 
في المواق  ( الطالب)ي سر الرموز غير الل  ية المت د  " وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .1

 (دائما  )بدرجة المعلمي  لها  بالمرتبة الثانية م   ي  ممارسة" التعليمية باإلشارة 
 (.3م   1.44)بمتوسط و 

في المواق  ( الطالب)ي سر الرموز غير الل  ية المت د  " وهي ( 3)جاعت العبارة رقم  .3
 (دائما  )بدرجة بالمرتبة الثالثة م   ي  ممارسة المعلمي  لها " التعليمية باإليماع 

 (.3م   1.42)بمتوسط و 
مهارة العلوم الشرعية في المر لة الثانوية يمارسو   كما أ هرت النتائج أ  معلمي

يطرح أسئلة " وهي ( 2)م  مهارات فهم المعني المسمو  أ يانا  تتمثا في العبارة رقم  وا دة
 (.3م   1.12)بمتوسط " لت ديد مستوى فهم الطةب للمادة المسموعة 

واقم ممارسة  يتض  أ  أبرز مةم  وا السابقدفي الجم  خةا النتائج الموض ة 
تتمثا في أ  ، فهم المعني المسمو  مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

ر ي ستو  ،وأخذ اآلراع  ولها ،الطةب في األفكار المطرو ة لديه القدرة على مناقشةالمعلم 
بأنه ال  لجيدايمتاز االتصاا أو باإليماع، و  الرموز غير الل  ية في المواق  التعليمية باإلشارة

استخدام  م  خةا الت ريرية فقط با يتم أيضا   الش هية أو توق  عند استخدام اللغة الل  يةي
 .اللغة غير الل  ية، كاإلشارات واإليماعات

 :املسموعجمال تقويم / ج

 :اإلسةميةم  وجهة ن ر مشرفي التربية / 2
تقويم  مهاراتة الثانوية لللتعر  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر ل

المسمو  تم  ساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية 
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والرتب الستجابات المشرفي  التربويي  على عبارات مجاا تقويم المسمو  وجاعت النتائج كما 
 : يوض ها الجدوا التالي

 (24)جدوا 
 عبارات مجاا تقويم المسمو  مرتبة تنازليا   سب متوسطات الممارسة استجابات المشرفي  التربويي  على

رقم 
 العبارة العبارة

 التكرار
مستوى ممارسة المعلم 

المتوسط  للمهارة
 ال سابي

االن را  
 الرتبة المعياري

 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة 

3 
يقوم ال دي  المسمو  

 م   ي  األسلوب
 4 16 4 ك

2.26 4.444 2 
% 22.2 64.4 23.2 

4 
يقوم ال دي  المسمو  
 م   ي  دقة المعلومة

 4 16 3 ك
2.21 4.444 1 

% 2.3 64.4 24.6 

1 
يميز بي  الرأي وال قيقة 

 في  دي  الطالب 
 2 14 4 ك

2.22 4.464 3 
% 22.2 44.6 11.1 

4 

ي كم على األدلة 
المتضمنة في النص 
المسمو  م   ي  

ها لموضو  مناسبت
 الدرس

 6 14 3 ك

2.22 4.413 4 
% 2.3 61.1 22.4 

2 

يقوم أفكار المت د  
بعد استماعه ( الطالب)

إليه بإبداع الرأي أو 
 إصدار  كم ما 

 21 12 3 ك

2.64 4.444 4 
% 2.3 42.3 33.3 

4 
يقوم ال دي  المسمو  
 م   ي  مستوى اإللقاع

 24 14 - ك
2.61 4.444 4 

% - 61.1 16.2 
 2.24 المتوسط العام

التربويي  موافقو   ي يتض  أ  المشرف السابقفي الجدوا م  خةا النتائج الموض ة 
بدرجة تقويم المسمو   مهاراتعلى ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

س فئات المقياوهو متوسط يقم في ال ئة الثانية م  ( 3م   2.24)بمتوسط و  ( أ يانا  )
بالنسبة  (أ يانا  )ال ئة التي تشير إلى خيار الممارسة  يوه( 1.34إلى  2.42م  )الثةثي 

 .ألداة الدراسة
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في موافقة المشرفي  التربويي  على واقم ممارسة  ا  كما أ هرت النتائج أ  هناك تجانس
تراو ت متوسطات  تقويم المسمو   ي  مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

وهي متوسطات تقم في ال ئة الثانية م  فئات المقياس  (2.26إلى  2.61)موافقتهم ما بي  
سة مما يوض  التجانس في بالنسبة ألداة الدرا( أ يانا  )الممارسة الثةثي والتي تشير إلى 

لثانوية المشرفي  التربويي  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة اموافقة 
 ي  أوض ت النتائج أ  المشرفي  التربويي  موافقو  على ممارسة  ،تقويم المسمو  مهاراتل

 (أ يانا  ) بدرجة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية لجميم مهارات تقويم المسمو 
والتي تم ترتيبها تنازليا   سب ممارسة  (4 ،2 ،4 ،1 ،4 ،3)تتمثا في العبارات رقم 

 :وفي مقدمتهالمي  لها المع
بالمرتبة " يقوم ال دي  المسمو  م   ي  األسلوب " وهي ( 3)جاعت العبارة رقم  .2

 (.3م   2.26)بمتوسط و  ( أ يانا  )بدرجة األولى م   ي  ممارسة المعلمي  لها 
بالمرتبة " يقوم ال دي  المسمو  م   ي  دقة المعلومة " وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .1

 (.3م   2.21) وبمتوسط( أ يانا  )بدرجة  ي  ممارسة المعلمي  لها الثانية م  
بالمرتبة " يميز بي  الرأي وال قيقة في  دي  الطالب " وهي ( 1)جاعت العبارة رقم  .3

 (.3م   2.22) وبمتوسط( أ يانا  )بدرجة الثالثة م   ي  ممارسة المعلمي  لها 
أ  أبرز مةم  واقم ممارسة يتض   في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 

مشرفي  سب آراع -تقويم المسمو   مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل
دقة ، و  ي  األسلوبتتمثا في أ  المعلم يقوم ال دي  المسمو  م   -اإلسةميةالتربية 
تتجاوز  اتلمهار هذه اوال شك بأ   ،بي  الرأي وال قيقة في  دي  الطالب ات، والتمييزالمعلوم

وت سر هذه النتيجة بأ   م  طةبه،ا يسمعه جميم ماستقباا الرسالة الى ال كم على ص ة 
على اعتبار هذا ب اجة إلى رفم مستواهم في المهارات المرتبطة بتقويم المسمو ، المعلمي  

كماا شخصيات طةبهم ،الجانب م  أبرز جوانب عملية التعلم  .وا 
والتي بينت أ  االستجابة لم ور  (1442)نتيجة دراسة العنزي وتت ق هذه النتائج مم 

 .(ةمتوسط)كانت بدرجة  ،مهارات االتصاا الل  ي ومهارات األداع اللغوي
 (:بطاقة المة  ة) المسمو مجاا تقويم في  مة  ة أداع المعلمي نتائج / 1
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 مهاراتنوية لللتعر  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثا     
تقويم المسمو  تم  ساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال سابية واالن رافات 
المعيارية والرتب لنتائج المة  ة على عبارات مجاا تقويم المسمو  وجاعت النتائج كما 

 : يوض ها الجدوا التالي
 (22)جدوا 

 ا تقويم المسمو  مرتبة تنازليا  في مجا( بطاقة المة  ة)مة  ة أداع المعلمي  تائج ن

رقم 
 العبارة

 العبارة
 التكرار

مستوى ممارسة المعلم 
المتوسط  للمهارة

 ال سابي
االن را  
 المعياري

 الرتبة
 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة 

3 
يقوم ال دي  المسمو  م   ي  

 األسلوب
 - 24 14 ك

1.44 4.424 2 
% 44.4 44.4 - 

4 
ى األدلة المتضمنة في ي كم عل

النص المسمو  م   ي  
 مناسبتها لموضو  الدرس

 - 26 13 ك
1.42 4.442 1 

% 46.4 41.4 - 

4 
يقوم ال دي  المسمو  م   ي  

 دقة المعلومة
 - 26 13 ك

1.42 4.442 3 
% 46.4 41.4 - 

4 
يقوم ال دي  المسمو  م   ي  

 مستوى اإللقاع
 - 22 11 ك

1.44 4.444 4 
% 44.4 44.4 - 

1 
يميز بي  الرأي وال قيقة في 

  دي  الطالب
 - 14 14 ك

1.44 4.444 4 
% 44.4 44.4 - 

2 
( الطالب)يقوم أفكار المت د  

بعد استماعه إليه بإبداع الرأي 
 أو إصدار  كم ما

 - 12 22 ك
1.46 4.444 4 

% 46.4 41.4 - 

 1.44 المتوسط العام

يتض  أ  معلمي العلوم الشرعية في  في الجدوا السابقالنتائج الموض ة  م  خةا
( 3م   1.44)بمتوسط و  (دائما  )بدرجة المسمو   تقويم مهاراتالمر لة الثانوية يمارسو  

ال ئة  يوه( 3إلى  1.34م  )قياس الثةثي وهو متوسط يقم في ال ئة الثالثة م  فئات الم
 .بالنسبة ألداة الدراسة (دائما  )التي تشير إلى خيار الممارسة 

في ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة  ا  كما أ هرت النتائج أ  هناك تجانس
إلى  1.46)بي   ممارستهم ماتقويم المسمو   ي  تراو ت متوسطات  مهاراتالثانوية ل
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ر إلى وهي متوسطات تقم في ال ئة الثالثة م  فئات المقياس الثةثي والتي تشي (1.44
مما يوض  التجانس في ممارسة معلمي العلوم  ؛بالنسبة ألداة الدراسة( دائما  )الممارسة 

 ي  أوض ت النتائج أ  معلمي العلوم  ،تقويم المسمو  مهاراتالشرعية في المر لة الثانوية ل
تتمثا في  (دائما  )الشرعية في المر لة الثانوية يمارسو  جميم مهارات تقويم المسمو  

وفي والتي تم ترتيبها تنازليا   سب ممارسة المعلمي  لها  (2 ،1 ،4 ،4 ،4 ،3)ارات رقم العب
 :مقدمتها

بالمرتبة األولى " يقوم ال دي  المسمو  م   ي  األسلوب " وهي ( 3)جاعت العبارة رقم  .2
 (.3م   1.44)بمتوسط و  ( دائما  )بدرجة م   ي  ممارسة المعلمي  لها 

ي كم على األدلة المتضمنة في النص المسمو  م   ي  " وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .1
بدرجة بالمرتبة الثانية م   ي  ممارسة المعلمي  لها " مناسبتها لموضو  الدرس 

 (.3م   1.42)بمتوسط و  ( دائما  )
بالمرتبة " يقوم ال دي  المسمو  م   ي  دقة المعلومة " وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .3

 (.3م   1.42)بمتوسط و  ( دائما  )بدرجة سة المعلمي  لها الثالثة م   ي  ممار 
يتض  أ  أبرز مةم  واقم ممارسة  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 

لديه تقويم المسمو  تتمثا في أ  المعلم  مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل
األدلة المتضمنة مناسبة على  ، وال كموبم ال دي  المسمو  م   ي  األسليقو القدرة على ت

وت سر هذه النتيجة بأ  ما يسمعه م   ي  دقة المعلومات،  وتقويم، لموضو  الدرس
المعلمي  ي رصو  على تقويم أسلوب  دي  طةبهم باعتبار هذا الجانب م  أبرز جوانب 

كماا شخصيات طةبهم ،عملية التعلم  .وا 
والتي بينت أ  واقم تطبيق  (2416)سة الدوسري مم نتيجة درا تختل وهذه النتائج 

تختل  مم نتيجة  كما (متوسط)كا  بدرجة مهارات االتصاا في تدريس الدراسات االجتماعية 
والتي بينت أ  واقم تدريس مهارات االتصاا الش هي في مادة اللغة  (2412)دراسة الزهيري 

 .د ٍ اإلنجليزية في المر لة المتوسطة قد  صا على مستوى مت
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 :التحدثواقع ممارسة معلمي العلوم الشرعية يف املرحلة الثانوية ملهارات  :ثانيًا

 :املضمونجمال / أ

 :اإلسةميةم  وجهة ن ر مشرفي التربية / 2
 مهاراتللتعر  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

متوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية المضمو  تم  ساب التكرارات والنسب المئوية وال
عبارات مجاا المضمو  وجاعت النتائج كما  التربويي  علىوالرتب الستجابات المشرفي  

 : يوض ها الجدوا التالي
  (21)جدوا 

 استجابات المشرفي  التربويي  على عبارات مجاا المضمو  مرتبة تنازليا   سب متوسطات الممارسة
رقم 
مستوى ممارسة المعلم  التكرار رةالعبا العبارة

المتوسط  للمهارة
 ال سابي

االن را  
 الرتبة المعياري

 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة 

24 
ي رص على انتقاع األل ا  المناسبة 

للرد على في الموق  التعليمي 
 إجابات الطةب  

 26 22 2 ك
2.44 4.442 2 % 1.2 44.4 46.1 

 41.2 44.4 1.2 % 1 4.442 2.44 22 24 2 ك راكيب اللغوية بشكا سليم يستخدم الت 2

2 
يغير أسلوب ال دي  في ضوع التغذية 
الراجعة ب ي  تكو  المعلومة أدعى 

 ل هم الطةب 

 14 24 2 ك
2.46 4.444 3 % 1.2 42.6 44.4 

 .أمثلة –يضم  موضو  ال دي   6
 ت صيةت مناسبة 

 42.2 33.3 4.4 % 4 4.446 2.44 11 21 1 ك

4 
يدعم ال كرة أثناع ال دي  باألدلة 

القرآ  الكريم  :والشواهد المناسبة م 
آراع ال قهاع  –ال دي  الشري   –

 والعلماع م  أها السنة

 14 2 3 ك
2.41 4.442 4 % 2.3 14.4 44.6 

يعيد ترتيب األفكار الواردة في الدرس  4
 ب متابعته بما ييسر على الطة

 42.4 14.4 4.4 % 4 4.423 2.34 14 2 1 ك
يواز  بي  عدد األفكار المطرو ة في  4

 الدرس والوقت الم دد لل صة 
 61.1 22.4 2.3 % 6 4.432 2.34 14 6 3 ك

 ،يختار األفكار المةئمة للموضو  3
 وللمر لة العمرية للطةب 

 64.4 22.4 4.4 % 2 4.466 2.32 16 6 1 ك
ي رص أثناع  ديثة مم الطةب على  22

 عدم استخدام اللهجات العامية 
 66.2 22.4 1.2 % 2 4.444 2.14 12 6 2 ك

2 
يراعي التنو  في ال دي  م   ي  
السرعة والبطيع  سب الموق  

 التعليمي 

 12 4 1 ك
2.14 4.444 24 % 4.4 23.2 24.4 

1 
الطةب ككا  -:مميواز  بي  الت د  

طةب بعينهم مم ال رص على  –
 مخاطبتهم بأسمائهم

 34 4 1 ك
2.11 4.444 22 % 4.4 22.2 23.3 

 2.32 المتوسط العام



ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ العدد ـــــــــــــــــــ ـــ ــ ــ ـــ  م6102 يناير( 34)ـ

- 224 - 

 التربويي  موافقو يتض  أ  المشرفي   في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
( إطةقا  )بدرجة المضمو   اراتمهعلى ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

م  )قياس الثةثي م  فئات الم األولىوهو متوسط يقم في ال ئة ( 3م   2.32) وبمتوسط
 .بالنسبة ألداة الدراسة" إطةقا   " ال ئة التي تشير إلى خيار الممارسة  يوه( 2.46إلى  2

واقم ممارسة  علىالتربويي  في موافقة المشرفي   ا  كما أ هرت النتائج أ  هناك تجانس
راو ت متوسطات المضمو   ي  ت مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

م  فئات المقياس  األولىوهي متوسطات تقم في ال ئة ( 2.44إلى  2.11)موافقتهم ما بي  
س في بالنسبة ألداة الدراسة مما يوض  التجان( إطةقا  )الممارسة الثةثي والتي تشير إلى 

على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية موافقة المشرفي  التربويي  
المضمو   ي  أوض ت النتائج أ  المشرفي  التربويي  موافقو  على ممارسة  مهاراتل

تتمثا في  (إطةقا  )معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية لجميم مهارات المضمو  
والتي تم ترتيبها تنازليا   سب  (1،2، 22،3، 4، 4، 4 ،6 ،2 ،2 ،24)العبارات رقم 

 :وفي مقدمتهاممارسة المعلمي  لها 
ي رص على انتقاع األل ا  المناسبة في الموق  " وهي ( 24)جاعت العبارة رقم  .2

بالمرتبة األولى م   ي  ممارسة المعلمي  لها " للرد على إجابات الطةب  التعليمي 
 (.3م   2.44) وبمتوسط( إطةقا  )بدرجة 

بالمرتبة الثانية م  " يستخدم التراكيب اللغوية بشكا سليم " وهي ( 2)جاعت العبارة رقم  .1
 (.3م   2.44) وبمتوسط( إطةقا  )بدرجة  ي  ممارسة المعلمي  لها 

يغير أسلوب ال دي  في ضوع التغذية الراجعة ب ي  تكو  " وهي ( 2)جاعت العبارة رقم  .3
بدرجة بالمرتبة الثالثة م   ي  ممارسة المعلمي  لها " عى ل هم الطةب المعلومة أد

 (.3م   2.46) وبمتوسط( إطةقا  )
يتض  أ  أبرز مةم  واقم ممارسة  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 

مشرفي التربية  سب آراع -المضمو   مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل
: ي  ب اجة إلى رفم مستواهم في مهارات المضمو ، ومنهاتتمثا في أ  المعلم -ميةاإلسة
التراكيب اللغوية  ، واستخدامعلى انتقاع األل ا  المناسبة للرد على إجابات الطةب ال رص

هو م ور المواق  فال وار  .أسلوب ال دي  في ضوع التغذية الراجعة ، وتغييربشكا سليم
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ال بد م  انتقاع العبارات المناسبة للمواق  المختل ة مم مراعاة أطرا   التعليمية؛ لذا كا 
وهي التي : الطةقة التعبيريةوهدفه، كما أ  م  المهم اتصا  المعلم ب، هال وار، وموضوع

التعديةت على ، واالست ادة م  قدرة على صياغة التراكيب اللغوية بشكا سليمالالى  تشير
  .بتوجيه م  التغذية الراجعةة األداع م  خةا إعاد المعلم  دي 

والتي توصلت إلى أ  ( 1421) الخماسيةالنتيجة تت ق مم ما جاع في دراسة وهذه 
أي ( 122)متدنيا   ي  بل  كا   ةلمهارات الش ويلمتةك طلبة كلية التربية في جامعة  ائا ا

نتيجة تت ق ما ، كوهو متوسط يقا ع  المعيار المعتمد فـي الدراسة%( 42)ما نسبته 
والتي بينت أ  واقم تدريس مهارات  (2412)مم نتيجة دراسة الزهيري الدراسة ال الية 

االتصاا الش هي في مادة اللغة اإلنجليزية في المر لة المتوسطة قد  صا على مستوى 
 .متد ٍ 
 (:بطاقة المة  ة) في مجاا المضمو  مة  ة أداع المعلمي نتائج / 1

 مهاراتواقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية لللتعر  على      
المضمو  تم  ساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية 
والرتب لنتائج المة  ة على عبارات مجاا المضمو  وجاعت النتائج كما يوض ها الجدوا 

 : التالي
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  (23)جدوا 
 في مجاا المضمو  مرتبة تنازليا  ( بطاقة المة  ة)أداع المعلمي   مة  ةنتائج 

رقم 
 العبارة العبارة

مستوى ممارسة المعلم  التكرار
المتوسط  للمهارة

 ال سابي
االن را  
 الرتبة المعياري

 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة 

 2 4.442 1.34 4 14 24 ك يستخدم التراكيب اللغوية بشكا سليم 2
% 44.4 44.4 24.4 

24 
ي رص على انتقاع األل ا  المناسبة 
في الموق  التعليمي على إجابات 

 الطةب

 4 22 24 ك
1.16 4.462 1 % 44.4 46.4 21.4 

ي رص أثناع  ديثة مم الطةب على  22
 عدم استخدام اللهجات العامية 

 4 26 26 ك
1.16 4.624 3 % 41.4 41.4 24.4 

4 

يدعم ال كرة أثناع ال دي  باألدلة 
القرآ  الكريم : والشواهد المناسبة م 

آراع ال قهاع  –ال دي  الشري   –
 والعلماع م  أها السنة

 4 14 21 ك
1.14 4.442 4 

% 34.4 44.4 24.4 

 .أمثلة –يضم  موضو  ال دي   6
 ت صيةت مناسبة

 4 4.426 1.14 4 14 24 ك
% 34.4 44.4 24.4 

يعيد ترتيب األفكار الواردة في الدرس  4
 بما ييسر على الطةب متابعته

 21.4 46.4 34.4 % 4 4.434 1.22 4 13 21 ك

يختار األفكار المةئمة للموضو ،  3
 وللمر لة العمرية للطةب

 6 4.424 1.24 4 14 24 ك
% 14.4 44.4 24.4 

2 
ة يغير أسلوب ال دي  في ضوع التغذي

الراجعة ب ي  تكو  المعلومة أدعى 
 ل هم الطةب

 4 11 21 ك
1.24 4.441 2 % 34.4 44.4 24.4 

يواز  بي  عدد األفكار المطرو ة في  4
 الدرس والوقت الم دد لل صة

 4 11 21 ك
1.24 4.441 2 % 34.4 44.4 24.4 

2 
يراعي التنو  في ال دي  م   ي  

وق  السرعة والبطيع  سب الم
 التعليمي 

 4 12 6 ك
1.42 4.414 24 

% 26.4 61.4 24.4 

1 
الطةب ككا  -:يواز  بي  الت د  مم

طةب بعينهم مم ال رص على  –
 مخاطبتهم بأسمائهم

 4 34 4 ك
1.44 4.444 22 % 24.4 64.4 24.4 

 1.22 المتوسط العام
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معلمي العلوم الشرعية في  يتض  أ  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
وهو متوسط ( 3م   1.22)بمتوسط  (أ يانا  ) المضمو  مهاراتالمر لة الثانوية يمارسو  

ال ئة التي  يوه( 1.34لى إ 2.42م  )يقم في ال ئة الثانية م  فئات المقياس الثةثي 
 .بالنسبة ألداة الدراسة (أ يانا  )تشير إلى خيار الممارسة 
في ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة  ا  أ  هناك تجانس كما أ هرت النتائج

 (1.34إلى  1.44)بي   ممارستهم ماالمضمو   ي  تراو ت متوسطات  مهاراتالثانوية ل
الممارسة وهي متوسطات تقم في ال ئة الثانية م  فئات المقياس الثةثي والتي تشير إلى 

التجانس في ممارسة معلمي العلوم الشرعية في  بالنسبة ألداة الدراسة مما يوض  (أ يانا  )
المضمو   ي  أوض ت النتائج أ  معلمي العلوم الشرعية في  مهاراتالمر لة الثانوية ل

المر لة الثانوية يمارسو  جميم مهارات المضمو  أ يانا  تتمثا في العبارات رقم 
ممارسة المعلمي  لها والتي تم ترتيبها تنازليا   سب  (1،2،4،2،3، 4، 6 ،4 ،22،24،2)

 :وفي مقدمتها
م   األولىبالمرتبة " يستخدم التراكيب اللغوية بشكا سليم " وهي ( 2)جاعت العبارة رقم  .2

 (.3م   1.34) وبمتوسط( أ يانا  )بدرجة  ي  ممارسة المعلمي  لها 
ي رص على انتقاع األل ا  المناسبة في الموق  " وهي ( 24)جاعت العبارة رقم  .1

بالمرتبة الثانية م   ي  ممارسة المعلمي  لها " للرد على إجابات الطةب  التعليمي 
 (.3م   1.16) وبمتوسط( أ يانا  )بدرجة 

ي رص أثناع  ديثة مم الطةب على عدم استخدام  "وهي ( 22)جاعت العبارة رقم  .3
( أ يانا  )بدرجة بالمرتبة الثالثة م   ي  ممارسة المعلمي  لها " اللهجات العامية 

 (.3م   1.16) وبمتوسط
يتض  أ  أبرز مةم  واقم ممارسة  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 

ي  ب اجة المضمو  تتمثا في أ  المعلم مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل
وقد ات قت آراع المشرفي  التربويي ، والممارسة  المضمو ، مهاراتلرفم مستوياتهم في 

لمهارات المضمو  م   ي  االستخدام مم ( 24،2)ال علية للمعلمي  على تصدر المهارتي  
بينما استخدمها ( إطةقا  )اختة  الدرجة، فدرجة استخدامها م  وجهة ن ر المشرفي  كانت 

بها؛  يخاطبهملغة  الطةب التي  المعلمالضروري جدا  أ  يتق   كما، (أ يانا  )المعلمو  بدرجة 
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 ويوردلهم في أساليب الخطاب،  ويلو إيصاا  المعلومة إليهم بشكا ص ي ،  ليستطيم  
ال فة يمك  أ  ي د  الت اعا واإلقنا   مالمترادفات عند عد فهم الطةب لبعض الم ردات، وا 

ى، ويبتعد ع   المعلم التعليمية، وعلىالمطلوبي  في العملي ة  واختيار  الت اص أ  يلتزم الُ ْص  
عبة والمهجورة، با يختار منها الواض   ال الم ردات كةمه، أما  الطلبة لي هم، المتداواص 

 .اإلمكا  درالت د  بالعامية واللهجات الدارجة فينبغي على المعلم أ  يبتعد عنهما ق
والتي بينت أ  واقم تطبيق  (2416)وهذه النتائج تت ق مم نتيجة دراسة الدوسري 

بينما تختل  مم نتيجة دراسة  (متوسط)ت االجتماعية في تدريس الدراسا الت د مهارات 
والتي بينت أ  واقم تدريس مهارات االتصاا الش هي في مادة اللغة  (2412)الزهيري 

 .اإلنجليزية في المر لة المتوسطة قد  صا على مستوى متد ٍ 
 :الصوتياجملال / ب

 :اإلسةميةم  وجهة ن ر مشرفي التربية / 2
المجاا  مهاراترسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية لللتعر  على واقم مما

الصوتي تم  ساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية 
والرتب الستجابات المشرفي  التربويي  على عبارات المجاا الصوتي وجاعت النتائج كما 

 : يوض ها الجدوا التالي
 (24)جدوا 

 تجابات المشرفي  التربويي  على عبارات المجاا الصوتي مرتبة تنازليا   سب متوسطات الممارسةاس
رقم 
مستوى ممارسة المعلم  التكرار العبارة العبارة

المتوسط  للمهارة
 ال سابي

االن را  
 الرتبة المعياري

 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة
 44.4 46.1 2.3 % 2 4.432 2.44 24 26 3 ك ل صةيراعي وضوح الصوت أثناع ت دثه في ا 3
 44.4 44.4 4.4 % 1 4.446 2.44 22 24 1 ك أثناع  ديثه الطةقةي س  مهارة  4
ينو  نبرات الصوت وفقا  لألفكار المطرو ة  1

 والمعاني الذي يت د  عنها دو  تكل 
 42.3 34.2 4.4 % 3 4.442 2.46 12 23 1 ك

 43.2 34.4 4.4 % 4 4.444 2.41 13 22 1 ك أثناع قراعته الطةقةس  مهارة ي  4
 44.6 16.2 4.4 % 4 4.422 2.32 14 24 1 ك ي س  مهارة الوق  واالبتداع أثناع قراعته 6
 64.4 24.6 2.3 % 4 4.431 2.33 16 4 3 ك يخرج ال رو  م  مخارجها الص ي ة 2
 61.1 14.4 1.2 % 6 4.414 2.32 14 2 2 ك لوقو  واالبتداع أثناع  ديثهي س  مهارة ا 4

 2.44 المتوسط العام
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يتض  أ  المشرفي  التربويي  موافقو   في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
بدرجة المجاا الصوتي  مهاراتعلى ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

قياس م  فئات الم األولىوهو متوسط يقم في ال ئة ( 3م   2.44) وبمتوسط( إطةقا  )
بالنسبة ألداة " إطةقا  "ال ئة التي تشير إلى خيار الممارسة  يوه( 2.46إلى  2م  )الثةثي 
 .الدراسة

في موافقة المشرفي  التربويي  على واقم ممارسة  ا  كما أ هرت النتائج أ  هناك تجانس
المجاا الصوتي  ي  تراو ت متوسطات  مهاراتالشرعية في المر لة الثانوية لمعلمي العلوم 

لمقياس م  فئات ا األولىوهي متوسطات تقم في ال ئة  (2.44إلى  2.32)موافقتهم ما بي  
بالنسبة ألداة الدراسة مما يوض  التجانس في ( إطةقا  )الممارسة الثةثي والتي تشير إلى 
ي  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية موافقة المشرفي  التربوي

 ي  أوض ت النتائج أ  المشرفي  التربويي  موافقو  على  ،المجاا الصوتي مهاراتل
ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية لجميم مهارات المجاا الصوتي 

والتي تم ترتيبها تنازليا   سب  (4،2 ،6 ،4،1 ،4 ،3)تتمثا في العبارات رقم  (إطةقا  )بدرجة
 :وفي مقدمتهاممارسة المعلمي  لها 

بالمرتبة " يراعي وضوح الصوت أثناع ت دثه في ال صة " وهي ( 3)جاعت العبارة رقم  .2
 (.3م   2.44) وبمتوسط( إطةقا  )بدرجة األولى م   ي  ممارسة المعلمي  لها 

بالمرتبة الثانية م  " أثناع  ديثه  الطةقةرة ي س  مها" وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .1
 (.3م   2.44) وبمتوسط( إطةقا  )بدرجة  ي  ممارسة المعلمي  لها 

ينو  نبرات الصوت وفقا  لألفكار المطرو ة والمعاني الذي " وهي ( 1)جاعت العبارة رقم  .3
جة بدر بالمرتبة الثالثة م   ي  ممارسة المعلمي  لها " يت د  عنها دو  تكل  

 (.3م   2.46) وبمتوسط( إطةقا  )
يتضـ  أ  أبـرز مةمـ  واقـم ممارسـة  فـي الجـدوا السـابقم  خةا النتـائج الموضـ ة 

مشــرفي  ســب آراع - المجــاا الصــوتي مهــاراتمعلمــي العلــوم الشــرعية فــي المر لــة الثانويــة ل
 :الصـوتي ومنهـاي  ب اجة إلى مراعاة مهـارات المجـاا تتمثا في أ  المعلم -اإلسةميةالتربية 
صـوته   انخ ـاض صـوت المعلـم، وعـدم وضـوح نبـرات صوت المعلم، ومما ال شك فيه أوضوح 

طةبــه، كمــا أ  مــ  الضــروري أ  تتــوفر لــدى يترتــب عليــه فشــا عمليــة االتصــاا بينــه وبــي  
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توليد عدد كبير م  البدائا أو األفكـار عنـد االسـتجابة لمثيـر  سرعة وسهولة قدرة علىالمعلم ال
إنتـاج أكبـر عـدد مـ  ، و م ـاهيمالخبرات أو اللمعلومات أو اتذكر واستدعاع  وهذا جوهر ، معي

المبد  لديه درجة عالية م  القدرة على سـيولة األفكـار،  فالمعلم. األفكار في وقت قصير نسبيا  
، كمـا أ  التنـو  ضوع عدد م  األفكار ذات العةقـة وسهولة توليدها، وانسيابها ب رية تامة في

ي نبــرة صــوت المعلــم مــ  المهــارات المهمــة، فهــي الطريقــة التــي يســتخدم بهــا المعلــم صــوته فــ
لخلـق االهتمــام واإلثــارة،  ومشــاركة الطــةب لمشــاعره، ويت قـق هــذا التنــو  مــ  خــةا اخــتة  

 .نبرة و جم الصوت والتوقيت
بيق والتي بينت أ  واقم تط (2416)وهذه النتائج تختل  مم نتيجة دراسة الدوسري 

مهارات االتصاا في تدريس الدراسات االجتماعية متوسط بينما تت ق مم نتيجة دراسة الزهيري 
والتي بينت أ  واقم تدريس مهارات االتصاا الش هي في مادة اللغة اإلنجليزية في  (2412)

، كما تت ق مم ما وتوصلت اليه دراسة المتوسطة قد  صا على مستوى متد ٍ المر لة 
م  أ  مع م أفراد العينة يرو  أ  الجانب التطبيقي للمهارات الش هية ال ( 2423)العشوا  

 . ي  ى بدرجة عالية م  التطبيق
 (:بطاقة المة  ة) في المجاا الصوتي مة  ة أداع المعلمي نتائج / 1

 مهاراتللتعر  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل     
تم  ساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال سابية واالن رافات  المجاا الصوتي

المعيارية والرتب لنتائج المة  ة على عبارات المجاا الصوتي وجاعت النتائج كما يوض ها 
 : الجدوا التالي

  (24)جدوا 
 في المجاا الصوتي مرتبة تنازليا  ( بطاقة المة  ة)مة  ة أداع المعلمي  نتائج 

رقم 
مستوى ممارسة المعلم  التكرار العبارة العبارة

المتوسط  للمهارة
 ال سابي

االن را  
 الرتبة المعياري

 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة 
 6.4 44.4 46.4 % 2 4.431 1.44 3 22 22 ك ي س  مهارة الوقو  واالبتداع أثناع  ديثه 4
 6.4 46.4 44.4 % 1 4.412 1.32 3 22 22 ك اعتهي س  مهارة الوق  واالبتداع أثناع قر  6
ينو  نبرات الصوت وفقا  لألفكار المطرو ة  1

 والمعاني الذي يت د  عنها دو  تكل 
 24.4 41.4 46.4 % 3 4.446 1.32 4 26 22 ك

 21.4 36.4 44.4 % 4 4.644 1.36 4 24 14 ك يخرج ال رو  م  مخارجها الص ي ة 2
 24.4 44.4 44.4 % 4 4.441 1.34 4 22 22 ك أثناع  ديثه الطةقةي س  مهارة  4
يراعي وضوح الصوت أثناع ت دثه في  3

 ال صة
 24.4 46.4 41.4 % 4 4.444 1.31 4 22 26 ك

 24.4 44.4 44.4 % 6 4.442 1.34 4 14 24 ك أثناع قراعته الطةقةي س  مهارة  4
 1.34 عامالمتوسط ال
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يتض  أ  معلمي العلوم الشرعية في  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
( 3م   1.34)بمتوسط و ( دائما  )بدرجة الصوتي  المجاا مهاراتالمر لة الثانوية يمارسو  

ال ئة  يوه( 3إلى  1.34م  )قياس الثةثي وهو متوسط يقم في ال ئة الثالثة م  فئات الم
 .بالنسبة ألداة الدراسة (دائما  )لى خيار الممارسة التي تشير إ

في ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة  ا  كما أ هرت النتائج أ  هناك ت اوت
إلى  1.34)بي   ممارستهم ماالمجاا الصوتي  ي  تراو ت متوسطات  مهاراتالثانوية ل
ات المقياس الثةثي واللتا  وهي متوسطات تقم في ال ئتي  الثانية والثالثة م  فئ (1.44

بالنسبة ألداة الدراسة مما يوض  الت اوت في ممارسة ( دائما   –أ يانا  )الممارسة تشيرا  إلى 
المجاا الصوتي  ي  أوض ت النتائج أ   مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

رات م  مهارات المجاا معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية يمارسو  خمسة مها
والتي تم ترتيبها تنازليا   (4 ،2 ،1 ،6 ،4)تتمثا في العبارات رقم  ( دائما  )بدرجة الصوتي 

 :وفي مقدمتهالها  المعلمي  سب ممارسة أفراد عينة 
بالمرتبة " ي س  مهارة الوقو  واالبتداع أثناع  ديثه " وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .2

 (.3م   1.44)بمتوسط و  ( دائما  )بدرجة لمعلمي  لها األولى م   ي  ممارسة ا
بالمرتبة " ي س  مهارة الوق  واالبتداع أثناع قراعته " وهي ( 6)جاعت العبارة رقم  .1

 (.3م   1.32)بمتوسط و (  دائما  )م   ي  ممارسة المعلمي  لها بدرجة  الثانية
المطرو ة والمعاني الذي  ينو  نبرات الصوت وفقا  لألفكار" وهي ( 1)جاعت العبارة رقم  .3

بدرجة م   ي  ممارسة المعلمي  لها  الثالثةبالمرتبة " يت د  عنها دو  تكل  
 (.3م   1.32)بمتوسط و  ( دائما  )

وأ هرت النتائج أ  معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية يمارسو  مهارتي  م  
واللتي  تم ترتيبهما تنازليا   (4 ،3)رقم  في العبارتي   تتمثة  (أ يانا  )مهارات المجاا الصوتي 

 :وهما سب ممارسة المعلمي  لهما 
بالمرتبة " يراعي وضوح الصوت أثناع ت دثه في ال صة " وهي ( 3)جاعت العبارة رقم  .2

 (.3م   1.31) وبمتوسط( أ يانا  )بدرجة م   ي  ممارسة المعلمي  لها  السادسة
م   السابعةبالمرتبة " أثناع قراعته  الطةقةة ي س  مهار " وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .1

 (.3م   1.34) وبمتوسط( أ يانا  )بدرجة  ي  ممارسة المعلمي  لها 
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يتض  أ  أبرز مةم  واقم ممارسة  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
ي  علمالمجاا الصوتي تتمثا في أ  الم مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

مهارة الوقو  واالبتداع  و ي سنأنهم : وم  أهمها يملكو  بعض مهارات المجاا الصوتي 
  س  الوقو  في موط  الوقو  والبدع في موقم البدع، وال شك بأ  وقراعتهم مأثناع  ديثه

أ  يتوق  في وسط الجملة التي لم تتم،  بالمعلمي س   فة، م  أهم مهارات المجاا الصوتي
ي، كما أنه مما يساعد في وفهمه لما يلق المعلمقو  واالبتداع يدا على فصا ة ف س  الو 

صوت المعلم أثناع وضوح نبرات تمثيا المعنى بشكا ص ي  في أذها  الطةب، كما أ  
 .طةبهعملية االتصاا بينه وبي   نجاحيترتب عليه  ال دي  لطةبهتوجيه 

 :جمال الشخصية/ ج

 :اإلسةميةبية م  وجهة ن ر مشرفي التر / 2
 مهاراتللتعر  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل     

الشخصية تم  ساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية 
والرتب الستجابات المشرفي  التربويي  على عبارات مجاا الشخصية وجاعت النتائج كما 

 :  ها الجدوا التالييوض
  (24)جدوا 

 استجابات المشرفي  التربويي  على عبارات مجاا الشخصية مرتبة تنازليا   سب متوسطات الممارسة

رقم 
مستوى ممارسة المعلم  التكرار العبارة العبارة

المتوسط  للمهارة
 ال سابي

االن را  
 الرتبة المعياري

 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة 
السةم )يستها ال دي  بت ية اإلسةم  3

 ( عليكم ور مة اهلل وبركاته
 1.2 22.2 24.2 % 2 4.446 1.23 2 4 32 ك

 4.4 44.4 32.2 % 1 4.424 1.33 1 14 24 ك يجذب انتباه الطةب إليه أثناع ت دثه  4
يشجم الطةب على المناقشة وال وار  4

بداع الرأي    وا 
 4.4 42.4 14.4 % 3 4.414 1.22 1 14 2 ك

1 
ال ركات )يستخدم الرموز غير الل  ية 

واإلشارات بما يتناسب مم المعاني الذي 
 (يت د  عنة دو  تكل 

 24 23 2 ك
2.22 4.624 4 % 11.1 34.2 42.6 

في ال دي  م  غير تلعثم أو توق   ينطلق 2
 (الطةقة اللغوية)ينبئ ع  عجز 

 42.2 34.4 2.3 % 4 4.444 2.46 11 22 3 ك
 1.23 المتوسط العام
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يتض  أ  المشرفي  التربويي  موافقو   في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
  ( يانا  أ)الشخصية  مهاراتعلى ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

م  )س الثةثي م  فئات المقياوهو متوسط يقم في ال ئة الثانية ( 3م   1.23)بمتوسط 
بالنسبة ألداة " أ يانا  " ال ئة التي تشير إلى خيار الممارسة  يوه( 1.34إلى  2.42
 .الدراسة

والتي بينت أ  أداع معلمي ( 1443)هذه النتائج مم نتيجة دراسة الكساسبة  وتت ق
موازنة بالمقياس  (ال  مقبو )التربية اإلسةمية في المجاالت مجتمعة التي شملتها الدراسة كا  

والتي بينت أ  األداع التدريسي لمعلمات ( 1446)مم نتيجة دراسة العلي   تت قكما  ،المتبنى
القدرة على التواصا االجتماعي، التمك  م  المادة )في ضوع معيار  (متوسط)العلوم الشرعية 

( 2412)ا  يدا  هذه النتائج مم نتيجة دراسة آ تختل كما ( العلمية، الك اعة التدريسية
جاع ( معالجة إجابات الطلبة)والتي بينت أ  مستوى تطبيق معلمي التربية اإلسةمية لمهارة 

 %(.  24)بنسبة 
في موافقة المشرفي  التربويي  على واقم ممارسة  ا  كما أ هرت النتائج أ  هناك ت اوت

راو ت متوسطات  ي  ت ،الشخصية مهاراتمعلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل
والثانية  األولى اتوهي متوسطات تتراوح بي  ال ئ (1.23إلى  2.46)موافقتهم ما بي  

على  (مطلقا   –أ يانا   -دائما  )إلى الممارسة  تشير والتيوالثالثة م  فئات المقياس الثةثي 
على واقم التوالي بالنسبة ألداة الدراسة مما يوض  الت اوت في موافقة المشرفي  التربويي  

 ي  أوض ت  ،الشخصية مهاراتممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل
النتائج أ  المشرفي  التربويي  موافقو  على ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة 

" وهي ( 3)تتمثا في العبارة رقم  ( دائما  )بدرجة مهارات الشخصية م  الثانوية لمهارة وا دة 
 (.3م   1.23)بمتوسط ( " السةم عليكم ور مة اهلل وبركاته)ا ال دي  بت ية اإلسةم يسته
كما أ هرت النتائج أ  المشرفي  التربويي  موافقو  على ممارسة معلمي العلوم  

في  (أ يانا  )بدرجة مهارات م  المهارات الشخصية تتمثا  شرعية في المر لة الثانوية لثة ال
 :وهيوالتي تم ترتيبها تنازليا   سب ممارسة المعلمي  لها  (1 ،4 ،4)العبارات رقم 

بالمرتبة األولى م  " يجذب انتباه الطةب إليه أثناع ت دثه " وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .2
 (.3م   1.33) وبمتوسط( أ يانا  )بدرجة  ي  ممارسة المعلمي  لها 
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بداع الرأي   يشجم الطةب على المناقشة" وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .1 " وال وار وا 
م   1.22) وبمتوسط( أ يانا  )بدرجة بالمرتبة الثانية م   ي  ممارسة المعلمي  لها 

3.) 
ال ركات واإلشارات بما )يستخدم الرموز غير الل  ية " وهي ( 1)جاعت العبارة رقم  .3

 بالمرتبة الثالثة م   ي  ممارسة(" يتناسب مم المعاني الذي يت د  عنة دو  تكل 
 (.3م   2.22) وبمتوسط( أ يانا  )بدرجة المعلمي  لها 

وبينت النتائج أ  المشرفو  التربويي  موافقو  على ممارسة معلمي العلوم الشرعية في 
تتمثا في العبارة رقم  (إطةقا  )بدرجة المر لة الثانوية لمهارة وا دة م  المهارات الشخصية 

(" الطةقة اللغوية)أو توق  ينبئ ع  عجز في ال دي  م  غير تلعثم  ينطلق" وهي ( 2)
 (.3م   2.46)بمتوسط 

يتض  أ  أبرز مةم  واقم ممارسة  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
ي  معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية للمهارات الشخصية تتمثا في أ  المعلم

وت سر هذه ( ةم عليكم ور مة اهلل وبركاتهالس)ال دي  بت ية اإلسةم يملكو  مهارة استهةا 
في ن وس  اإلسةمالنتيجة بأ  المعلمي  ي رصو  على تعزيز مبادئ االسةم ممثلة في ت ية 

 .طةبهم
أبرز مةم  واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية م  يتض  أ  كما 

م مستوياتهم في بقية المهارات ي  ب اجة لرفللمهارات الشخصية تتمثا في أ  المعلم
أثناع سير  ال ماسةر ا همهارة جذب انتباه الطةب أثناع  ديثهم كإ: الشخصية ومنها

إلى الطةب دوما  أثناع التدريس،  تى يتم التةقي البصري والن ر  ،نشاطال يوية الالدرس، و 
اإلشارة واإليماعة  م  ، والتنويمم  موقعه في  جرة ال صا والتنويم م وبي  طةبهم، بينه

طرح أسئلة فجائية للطالب غير ك ،تو ي  األسئلة بشكا جيد لجذب انتباه الطةب، و الجسدية
، كما أ  م  المهارات التي ينبغي تنويم األنشطة الص يةو  ،تنويم األسئلة المطرو ة ،المنتبه

 ،بداع الرأيالطةب على المناقشة وال وار وا   تشجيم: على المعلمي  رفم مستوياتهم فيها
على ا ترام بعضهم، ويسهم في خلق  الطةبال وار في التعليم يشجم المناقشة و أسلوب و 

يساعدهم على تعويد و ، كما أنه يدرابهم على األسلوب ال واري ونمو الذات، لديهمالدافم 
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أن سهم على مواجهة المواق  ال رجة وعدم الخو  م  إبداع آرائهم، وينماي فيهم عادة 
 .للطةبيساعد على تكوي  شخصية سوية كما أنه آراع اآلخري ، وتقدير مشاعرهم، ا ترام 

 (:بطاقة المة  ة) في مجاا الشخصية مة  ة أداع المعلمي نتائج / 1
 مهاراتللتعر  على واقم ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية ل

سطات ال سابية واالن رافات المعيارية الشخصية تم  ساب التكرارات والنسب المئوية والمتو 
والرتب لنتائج المة  ة على عبارات مجاا الشخصية وجاعت النتائج كما يوض ها الجدوا 

 : التالي
  (26)جدوا 

 في مجاا الشخصية مرتبة تنازليا  ( بطاقة المة  ة)مة  ة أداع المعلمي  نتائج 

رقم 
 العبارة

 العبارة
م مستوى ممارسة المعل التكرار

المتوسط  للمهارة
 ال سابي

االن را  
 المعياري

 الرتبة
 إطةقا   أ يانا   دائما   النسبة 

 يجذب انتباه الطةب إليه أثناع ت دثه 4
 - 1 32 ك

1.24 4.112 2 
% 24.4 4.4 - 

3 
يستها ال دي  بت ية اإلسةم 

 (السةم عليكم ور مة اهلل وبركاته)
 - 3 36 ك

1.23 4.146 1 
% 21.4 6.4 - 

4 
يشجم الطةب على المناقشة وال وار 

بداع الرأي    وا 
 - 4 34 ك

1.24 4.341 3 
% 24.4 24.4 - 

1 

يستخدم الرموز غير الل  ية 
ال ركات واإلشارات بما يتناسب مم )

المعاني الذي يت د  عنة دو  
 (تكل 

 2 24 12 ك

1.64 4.424 4 
% 61.4 14.4 1.4 

2 
في ال دي  م  غير تلعثم أو  لقينط

الطةقة )توق  ينبئ ع  عجز 
 (اللغوية

 1 24 12 ك
1.44 4.424 4 

% 64.4 14.4 4.4 

 1.21 المتوسط العام

يتض  أ  معلمي العلوم الشرعية في  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
وهو ( 3م   1.21)بمتوسط و  ( دائما  )بدرجة  الشخصيةات مهار المر لة الثانوية يمارسو  

ال ئة التي  يوه( 3إلى  1.34م  )قياس الثةثي متوسط يقم في ال ئة الثالثة م  فئات الم
 .بالنسبة ألداة الدراسة (دائما  ) بدرجة تشير إلى خيار الممارسة
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في ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة  ا  كما أ هرت النتائج أ  هناك تجانس
 (1.24إلى  1.44)بي   ممارستهم ماالشخصية  ي  تراو ت متوسطات  مهاراتالثانوية ل

الممارسة وهي متوسطات تقم في ال ئة الثالثة م  فئات المقياس الثةثي والتي تشير إلى 
بالنسبة ألداة الدراسة مما يوض  التجانس في ممارسة معلمي العلوم الشرعية في ( دائما  )

شخصية  ي  أوض ت النتائج أ  معلمي العلوم الشرعية في ال مهاراتالمر لة الثانوية ل
تتمثا في العبارات رقم  ( دائما  )بدرجة المر لة الثانوية يمارسو  جميم مهارات الشخصية 

 :وفي مقدمتهاوالتي تم ترتيبها تنازليا   سب ممارسة المعلمي  لها  (2 ،1 ،4 ،3 ،4)
بالمرتبة األولى م  " ب إليه أثناع ت دثه يجذب انتباه الطة" وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .2

 (.3م   1.24)بمتوسط و  ( دائما  )بدرجة  ي  ممارسة المعلمي  لها 
السةم عليكم ور مة اهلل )يستها ال دي  بت ية اإلسةم " وهي ( 3)جاعت العبارة رقم  .1

سط بمتو و  ( دائما  )بدرجة بالمرتبة الثانية م   ي  ممارسة المعلمي  لها (" وبركاته
 (.3م   1.23)

بداع الرأي  " وهي ( 4)جاعت العبارة رقم  .3 بالمرتبة " يشجم الطةب على المناقشة وال وار وا 
 (.3م   1.24)بمتوسط و  ( دائما  )بدرجة الثالثة م   ي  ممارسة المعلمي  لها 

يتض  أ  أبرز مةم  واقم ممارسة  في الجدوا السابقم  خةا النتائج الموض ة 
ي  م الشرعية في المر لة الثانوية للمهارات الشخصية تتمثا في أ  المعلممعلمي العلو 

ألداع الممارسة ال علية ومة  ة يملكو  تلك المهارات، وية   ات اق اراع المشرفي  
لمعلمي  في  صوا المهارات الثة  األولى على أعلى الرتب، مم اختةفهم في درجة ا

يشجم الطةب على المناقشة "، و"لطةب إليه أثناع ت دثهيجذب انتباه ا: "وهما منها مهارتي 
بداع الرأي م  وجهة ن ر المشرفي ، بينما  صلت ( أ يانا  )فقد  صلتا على درجة  "وال وار وا 

 .م  خةا الممارسة ال علية للمعلمي ( دائما  )على درجة 
ع معلمي والتي بينت أ  أدا( 1443)هذه النتائج مم نتيجة دراسة الكساسبة  وتختل 

موازنة بالمقياس  (مقبوال  )التربية اإلسةمية في المجاالت مجتمعة التي شملتها الدراسة كا  
والتي بينت أ  األداع التدريسي  (1446)كما تختل  مم نتيجة دراسة العلي  ،المتبنى

التمك   ،القدرة على التواصا االجتماعي)في ضوع معيار  (متوسط)لمعلمات العلوم الشرعية 
كما وتت ق هذه النتائج مم نتيجة دراسة آا  يدا   (الك اعة التدريسية ،المادة العلمية م 
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معالجة إجابات )والتي بينت أ  مستوى تطبيق معلمي التربية اإلسةمية لمهارة  (2412)
  .(% 24)جاع بنسبة  (الطلبة

لمشرفي  التربويي  ها هناك فروق ذات داللة إ صائية بي  آراع ا :الثانيالسؤاا اإلجابة على 
  ؟وأداع معلمي العلوم الشرعية في مدى تمكنهم م  مهارات االتصاا الش هي

للتعر  على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إ صائية بي  آراع المشرفي  التربويي  
م ااستخدتم وأداع معلمي العلوم الشرعية في مدى تمكنهم م  مهارات االتصاا الش هي 

وجاعت النتائج كما يوض ها الجدوا " Independent Sample T-test :ت" اختبار 
 :التالي

  (22)جدوا 
لل روق بي  آراع المشرفي  التربويي  وأداع معلمي " Independent Sample T-test :ت" نتائج اختبار 

 العلوم الشرعية في مدى تمكنهم م  مهارات االتصاا الش هي
 الداللة قيمة ت ن را اال  المتوسط العدد الو ي ة المهارات

 مجاا االنتباه
 4.13 2.22 34 مشر  تربية إسةمية

-3.342 4.442** 
 4.34 1.14 44 معلمي 

مجاا فهم 
 المعني المسمو 

 4.34 2.64 34 مشر  تربية إسةمية
-2.322 4.444** 

 4.36 1.44 44 معلمي 
مجاا تقويم 
 المسمو 

 4.34 2.24 34 مشر  تربية إسةمية
-6.244 4.444** 

 4.44 1.44 44 معلمي 

 مجاا المضمو 
 4.44 2.32 34 مشر  تربية إسةمية

-6.412 4.444** 
 4.46 1.22 44 معلمي 

 المجاا الصوتي
 4.42 2.44 34 مشر  تربية إسةمية

-6.424 4.444** 
 4.43 1.34 44 معلمي 

 مجاا الشخصية
 4.42 1.21 34 مشر  تربية إسةمية

-2.444 4.444** 
 4.14 1.22 44 معلمي 

 فأقا (4.42)فروق دالة إ صائيا  عند مستوى ** 
وجود فروق ذات داللة إ صائية  في الجدوا السابقيتض  م  خةا النتائج الموض ة 

فأقا بي  آراع المشرفي  التربويي  وأداع معلمي العلوم الشرعية في  (4.42)عند مستوى 
 ي  كانت ال روق لصال  أداع معلمي العلوم  ،ات االتصاا الش هيمدى تمكنهم م  مهار 

 . الشرعية في مدى تمكنهم م  مهارات االتصاا الش هي
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  .هذه النتيجة بأ  المعلمي  هم األكثر إدراكا  لواقم أدائهم البا ثا وي سر 
ات والتي بينت أ  هناك فروقا  ذ (2416)وتت ق هذه النتيجة مم نتيجة دراسة الدوسري 

داللة إ صائية بي  آراع أفراد العينة فيما يتعلق بدرجة تطبيق مهارات الت د  في تدريس 
 .الدراسات االجتماعية بالمر لة الثانوية بي  المعلمي  والمشرفي  التربويي  لصال  المعلمي 

ها هناك فروق ذات داللة إ صائية بي  متوسطات آراع  :الثال السؤاا اإلجابة على 
 لعاماالتربويي  في مدى تمك  المعلمي  م  مهارات االتصاا الش هي تعود المشرفي  

 ؟(الدورات التدريبية)
 استجابات بي  متوسطفروق ذات داللة إ صائية  هناكللتعر  على ما إذا كانت 

ت ليا التباي  " م ااستخدتم ختة  متغير الدورات التدريبية ال تعودالمشرفي  التربويي  
 :وجاعت النتائج كما يوض ها الجدوا التالي ،(One Way ANOVA)" األ ادي 

  (22)الجدوا 
إجابات المشرفي  التربويي  طبقا  إلى  لل روق في (One Way ANOVA)" ت ليا التباي  األ ادي " نتائج 

 اختة  الدورات التدريبية
مجمو   مصدر التباي  الم اور

 مربعات
درجات 
 ال رية

متوسط 
اللة الد قيمة   المربعات

 اإل صائية
 2.244 4.422 3 144. بي  المجموعات مجاا االنتباه

 
4.244 

 4.442 31 2.442 داخا المجموعات 
مجاا فهم المعني 

 المسمو 
 1.464 4.121 3 436. بي  المجموعات

 
4.213 

 4.241 31 3.164 داخا المجموعات 
مجاا تقويم 
 المسمو 

 6.142 4.442 3 2.214 بي  المجموعات
 

4.442** 
 4.424 31 1.424 داخا المجموعات 

 3.444 4.421 3 2.666 بي  المجموعات مجاا المضمو 
 

4.413* 
 4.243 31 4.144 داخا المجموعات 

 1.346 4.424 3 2.444 بي  المجموعات المجاا الصوتي
 

4.422 
 4.146 31 4.426 داخا المجموعات 

 مجاا الشخصية
 4.322 3 233. بي  المجموعات

 4.244 31 4.222 داخا المجموعات 4.234 1.413
 فأقا (4.44)فروق دالة إ صائيا  عند مستوى * فأقا  (4.42)فروق دالة إ صائيا  عند مستوى **   

عدم وجود فروق ذات داللة  في الجدوا السابقيتض  م  خةا النتائج الموض ة 
االنتباه، )مهارات ع المشرفي  التربويي   وا فأقا في آرا (4.44)إ صائية عند مستوى 

 .باختة  متغير الدورات التدريبية( الشخصيةو المجاا الصوتي، و فهم المعني المسمو ، و 



ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ العدد ـــــــــــــــــــ ـــ ــ ــ ـــ  م6102 يناير( 34)ـ

- 224 - 

وجود فروق ذات داللة  في الجدوا السابقويتض  م  خةا النتائج الموض ة  
تقويم  راتمها)فأقا في آراع المشرفي  التربويي   وا  (4.42)إ صائية عند مستوى 

 .باختة  متغير الدورات التدريبية( المسمو 
فأقا في آراع  (4.44)وجود فروق ذات داللة إ صائية عند مستوى  كما يتض 

 .باختة  متغير الدورات التدريبية( المضمو )مهارات المشرفي  التربويي   وا 
التجاه  وا هذا ولت ديد صال  ال روق بي  كا فئتي  م  فئات الدورات التدريبية ن و ا

 :وهذه النتائج يوض ها الجدوا التالي" شي يه " م اختبار ااستخدتم الم ور 
  (14)الجدوا 

 لل روق بي  فئات الدورات التدريبية" شي يه " نتائج اختبار 

ال يوجد  المتوسط   الدورات التدريبية المهارة
 دورات

دورة 
 دورتا  وا دة

ثة  
دورات 
 فأكثر

مجاا تقويم 
 مو المس

    - 2.44 6 ال يوجد دورات
   -  2.42 6 دورة وا دة
   * ** 2.22 26 دورتا 

ثة  دورات 
 -  ** ** 1.26 4 فأكثر

مجاا 
 المضمو 

    - 2.26 6 ال يوجد دورات
   -  2.24 6 دورة وا دة
     2.41 26 دورتا 

ثة  دورات 
 -  ** ** 2.24 4 فأكثر

 فأقا                              (4.44)فروق دالة عند مستوى * فأقا             (4.42)وى فروق دالة عند مست** 
وجود فروق ذات داللة إ صائية  في الجدوا السابقيتض  م  خةا النتائج الموض ة 

دوراتهم التدريبية في عدد فأقا بي  آراع المشرفي  التربويي  الذي   (4.44)عند مستوى 
دوراتهم التدريبية في مجاا مهارات عدد والمشرفي  الذي   ،االتصاا دورتا مجاا مهارات 

دوراتهم عدد المشرفي  الذي   لصال ( المسمو مجاا تقويم )االتصاا دورة وا دة  وا 
 .التدريبية في مجاا مهارات االتصاا دورتا 

فأقا بي  آراع  (4.42)وجود فروق ذات داللة إ صائية عند مستوى  كما يتض 
دوراتهم التدريبية في مجاا مهارات االتصاا عدد لمشرفي  التربويي  أفراد عينة الدراسة الذي  ا

والمشرفي  الذي  ال توجد لديهم دورات تدريبية في مجاا مهارات االتصاا  وا  ،دورتا 
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المشرفي  الذي  دوراتهم التدريبية في مجاا مهارات االتصاا  لصال ( المسمو مجاا تقويم )
 .دورتا 

بي  آراع فأقا ( 4.42)وجود فروق ذات داللة إ صائية عند مستوى  كما يتض 
دوراتهم التدريبية في مجاا مهارات االتصاا ثة  دورات عدد المشرفي  التربويي  الذي  

مجاا )والمشرفي  الذي  ال توجد لديهم دورات تدريبية في مجاا مهارات االتصاا  وا  ،فأكثر
لصال  المشرفي  الذي  دوراتهم التدريبية في مجاا (  المضمو تقويم المسمو ، ومجاا 

 .مهارات االتصاا ثة  دورات فأكثر
بي  آراع فأقا ( 4.42)وجود فروق ذات داللة إ صائية عند مستوى  كما يتض 

دوراتهم التدريبية في مجاا مهارات االتصاا ثة  دورات عدد المشرفي  التربويي  الذي  
دوراتهم التدريبية في مجاا مهارات االتصاا دورة وا دة  وا عدد الذي  والمشرفي   ،فأكثر

دوراتهم التدريبية في عدد لصال  المشرفي  الذي  ( مجاا تقويم المسمو ، ومجاا المضمو )
 .مجاا مهارات االتصاا ثة  دورات فأكثر

صاا وت سر هذه النتيجة بأ  ال صوا على الدورات التدريبية في مجاا مهارات االت
 .عاليةيمن  ال رد قدرة أكبر على تقييم الواقم والتعاما معه بمهنية 

ها هناك فروق ذات داللة إ صائية بي  متوسطات أداع المعلمي   :الرابمالسؤاا اإلجابة على 
 ؟(الدورات التدريبية) لعامالمهارات االتصاا الش هي تعود 
أداع المعلمي   بي  متوسطاتية فروق ذات داللة إ صائ هناكللتعر  على ما إذا كانت 

 One)" ت ليا التباي  األ ادي " م ااستخدتم طبقا  إلى اختة  متغير الدورات التدريبية 
Way ANOVA)، وجاعت النتائج كما يوض ها الجدوا التالي: 
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  (12)الجدوا 
 إلى اختة  الدورات التدريبيةلل روق في أداع المعلمي  طبقا   (One Way ANOVA)" ت ليا التباي  األ ادي " نتائج 

مجمو   مصدر التباي  الم اور
 مربعات

درجات 
 ال رية

متوسط 
الداللة  قيمة   المربعات

 اإل صائية

 مجاا االنتباه
 4.242 4.464 3 4.112 بي  المجموعات

 
4.422 

 4.424 34 3.324 داخا المجموعات 

مجاا فهم 
 المعني المسمو 

 4.322 4.444 3 4.231 بي  المجموعات
 

4.226 
 4.242 34 4.442 داخا المجموعات 

مجاا تقويم 
 المسمو 

 2.234 4.164 3 4.214 بي  المجموعات
 

4.242 
 4.244 34 4.326 داخا المجموعات 

 4.244 4.434 3 4.241 بي  المجموعات مجاا المضمو 
 

4.233 
 4.134 34 2.424 داخا المجموعات 

 2.444 4.424 3 2.142 المجموعات بي  المجاا الصوتي
 

4.124 
 4.144 34 2.442 داخا المجموعات 

 مجاا الشخصية
 4.442 3 4.266 بي  المجموعات

4.222 4.444 
 4.444 34 1.334 داخا المجموعات

عدم وجود فروق ذات داللة  في الجدوا السابقيتض  م  خةا النتائج الموض ة      
فأقا بي  متوسطات أداع المعلمي  لمهارات االتصاا الش هي  (4.44)إ صائية عند مستوى 

 .التدريبيةتعزى للدورات 
 :التوصيات

 :يليبما  ا يوصي البا ث ةال الي الدراسة إليها تتوصلفي ضوع النتائج التي 
إعداد المعلمي  إعدادا  أكاديميا  و تطبيقيا  يهتم بكي ية العناية بتطبيق المهارات  .2

 .الش هيم  هذه المهارات مهارات االتصاا و  ،وتدريسها
أثناع الخدمة م   ،عقد دورات وورش تدريبية م  قبا الجهات المسؤولة للمعلمي  .1

خاصة فيما يتعلق بمهارات االتصاا الش هي وطرق ت عيلها  ،أجا تطوير مستواهم
 .في التدريس

م العلوم ضرورة االهتمام بتنمية مهارات االتصاا الش هي في برامج إعداد معل .3
  .الشرعية

إعداد أدلة للمعلمي  في كافة التخصصات تشما توضي  لمهارات االتصاا الش هي  .4
  .منهاالست ادة  وكي ية ،أهميتهمم بيا   ،ومهارات استخدامها مدعمة باألمثلة الوافية
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واألشكاا  ،الصورتدعيم مناهج العلوم الشرعية بمرا ا التعليم العام بالعديد م   .4
التي تعما على تنمية قدرة  ،الم تو ةواألسئلة  ،واألمثلة الشار ة ،التوضي ية

 . الطالب على مهارات االتصاا الش هي
التي أوردها ( الت د  ،االستما )العما على تطبيق مهارات االتصاا الش هي  .4

في تدريس العلوم الشرعية في المر لة الثانوية م  قبا  ةال الي الدراسةفي  البا ثا 
  .الشرعيةوم معلمي العل

الب   في العواما التي ت د م  ممارسة معلمي العلوم الشرعية في المر لة الثانوية  .6
 .لمهارات االتصاا الش هي ووضم ال لوا المناسبة لها

 :املقرتحات

إجراع دراسات  البا ثا يقترح  ةال الي الدراسةإليها  تفي ضوع النتائج التي توصل 
 :تتناوا ما يلي

واقم أداع معلمي العلوم الشرعية لمهارات االتصاا الش هي في المر لة لدراسة تقويمية  .2
  .االبتدائية

دراسة . معوقات االتصاا الش هي لدى معلمي العلوم الشرعية في مرا ا التعليم العام .1
 .ت ليلية

تقويم أداع معلمي العلوم الشرعية في ضوع أساليب االتصاا الواردة في القرآ  الكريم  .3
  .يةالنبو والسنة 

أثر استخدام استراتيجيات مختل ة للتدريس كالتعليم التعاوني أو التعليم القائم على  .4
في مرا ا التعليم  ،المشرو  أو  ا المشكةت في تنمية مهارات االتصاا الش هي

 . المختل ة
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 املراجع

 القرآن الكريم 

 .دار صادر: ، بيروتلسا  العرب، ( ت.د. )ابن منظور، جمال الدين محمد
برنامج م وسب لتنمية بعض مهارات تدريس االستما  في اللغة العربية (. م 2001. )أبو ديه، هنا

قسم . رسالة ماجستير غير منشورة. لدى الطالبات المعلمات في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
 .غزة: المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية

، ايتراك للنشر الت د  واالستما : تنمية مهارات التواصا الش وي( م2002. )أبو صواوين، راشد
 .القاهرة: والتوزيع
برنامج مقترح لتنمية مهارات التعبير الش وي لدى الطالبات المعلمات بقسم ، (م 2002. )أحمد، رانيا

لآلداب ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية البنات اللغة العربي في ضوع مدخا التواصا اللغوي
 .القاهرة: والعلوم والتربية، قسم المناهج وطرق التدريس، جامعة عين شمس

برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات االتصاا اللغوي الش وي لدى  (.م 2003. )األحمدي، مريم
قسم التربية . ، رسالة دكتوراه غير منشورةطالبات كلية التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية

 .جدة: األقسام األدبية –نفس، كلية التربية وعلم ال
فعالية تدريس التربية الدينية االسالمية بالفريق واثره في تنمية التحصيل (. م2002.)أسعيد، محمد

، الجمعية مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،واألداء الشفوي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 .132-102، (12)المصرية للمناهج وطرق التدريس 

واقم تطبيق معلمي التربية اإلسةمية لمهارات األسئلة الص ية بمدارس  (.هـ 1221. )آل حيدان، رجا
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، جامعة أم  .أبها الثانوية

 .مكة المكرمة: القرى
قم تعليم اللغة اإلنجليزية على شبكة االنترنت في أهمية استخدام موا (.هـ 1221. )البخاري، إيمان

ت سي  مهارتي االستما  والت د  م  وجهة ن ر معلمات ومشرفات المر لة الثانوية بمدينة 
: قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى. ، رسالة ماجستير غير منشورةجدة

 .مكة المكرمة
 .الرياض: ، دار المفردات للنشر والتوزيعمهارات االتصاا(. هـ1221.)تركستاني، عبد العزيز

أثر برنامج مقترح في تنمية بعض مهارات االتصاا الش هي في اللغة  (.م 2001. )التونسي، نبيلة
قسم المناهج وطرق . رسالة ماجستير غير منشورة .العربية لدى تلميذات المر لة االبتدائية

 .المدينة المنورة: لملك عبد العزيزالتدريس، كلية التربية، جامعة ا
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مدى امتالك طلبة كلية التربية في جامعة حائل لمهارات التعبير الشفوي من ( 2012. )الخمايسه، إياد
مجلة الجامعة اإلسةمية للدراسات وجهة نظرهم والصعوبات التي تواجههم داخل المحاضرة، 

 .222-211، ، غزه1( 20)، الجامعة اإلسالمية، التربوية والن سية
أهمية مهارات االتصاا في تدريس الدراسات االجتماعية وواقم تطبيقها  (.هـ1221. )الدوسري، محمد

. رسالة ماجستير غير منشورة . سب رأي المعلمي  ومديري المدارس الثانوية بالمر لة الثانوية
 .الرياض: قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الملك سعود

أثر استخدام برنامج قائم على استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية بعض  (.م2002. )، خالدزهير
، مهارات التواصا الش هي لدى طةب قسم اللغة اإلنجليزية، بكلية التربية في جامعة صنعاع

 .مصر: رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم المناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية، جامعة أسيوط
واقم تدريس مهارات االتصاا  الش هي في مادة اللغة اإلنجليزية في  (.هـ 1221. )الزهيري، ثناء

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة  المر لة المتوسطة،
 .الرياض: الملك سعود

الدراسات االجتماعية بالمرحلة  مدى أهمية وتطبيق مهارات( 1213)الشعوان، عبد الرحمن بن محمد 
: ، جامعة الملك سعودمركز الب و  التربوية بكلية التربيةالمتوسطة بالمملكة العربية السعودية، 

 .الرياض
دار : حائل .مدخا إلى خصائص اللغة العربية وفنونها: المهارات اللغوية (.هـ1222)الشنطي، محمد 

 .األندلس
أداع تةميذ ال لقة األولى م  التعليم األساسي في مهارات تقويم  (.م2001. )الصوافي، نصرة
رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة السلطان االستما ، 

 .سلطنة عمان: قابوس
دار الفكر للطباعة : عمان. مهارات الت د  واالستما  في الط ولة المبكرة(. م2003.)الطحان، طاهر

 لنشروا
استخدام طالبات تخصص التربية اإلسالمية في كلية  (.م2003.)عبد الرحيم، أحمد، الشباطات، محمود

-201،  3( 2)، مجلة العلوم التربوية والن سية. التربية بجامعة السلطان قابوس لمهارات االتصال
222. 

م هومه وأدواته الب   العلمي ب(. م2002.)عبيدات، ذوقان، كايد عبد الحق، عبد الرحمن عدس
 .عمان دار الفكر للطباعة والنشر. وأساليبه
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ال اجات التدريبية لمعلمي القرآ  الكريم في المر لة المتوسطة بمدينة  (.م2002. )العتيبي، نايف
رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الخبر م  وجهة ن ر معلمي العلوم الشرعية والمشرفي ، 

 .الرياض: ربية، جامعة الملك سعودالمناهج وطرق التدريس، كلية الت
واقم أداع معلمات العلوم الشرعية بالمر لة المتوسطة لمهارات االتصاا (. هـ1232.)العريفي، عواطف

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الملك  .الش هي
 .الرياض: سعود

 .الرياض: مكتبة العبيكان الب   في العلوم السلوكية، المدخا إلى (.م2002. )العساف، صالح
 .األردن: ، دار المناهجمهارات االتصاا اللغوي وتعليمها(. م2002. )عطية، محسن

تقويم معلمات العلوم الشرعية في المر لة المتوسطة في ضوع المعايير (.م2001.)العلي، ريم
ر منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية رسالة ماجستير غي المقتر ة لجودة األداع التدريسي،

 .مكة المكرمة: التربية، جامعة ام القرى
مدى تمك  معلمي الرياضيات في المر لة االبتدائية بمدينة عرعر م  ( م2001)العنزي، هالل 

. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية. مهارات االتصاا الل  ي
 .مكة المكرمة: ام القرىجامعة 

: دار الكتاب الجامعي مهارات االتصاا في اللغة العربية،(. م2002. )الفيصل، سمر، جمل، محمد
 .العين

برنامج مقترح لعةج بعض الصعوبات التي تواجه طلبة قسم اللغة  (.م 2001. )القاضي، خيرت
رسالة دكتوراه غير منشورة، . غزةاإلنجليزية في مهارات االتصاا الش وي في الجامعة اإلسةمية ب

 .مصر: جامعة القاهرة. معهد الدراسات والبحوث التربوية
تقويم أداع معلمي التربيـة اإلسـةمية فـي المر لة األساسية العليا في (. م2003.)الكساسبة، محمد

م المناهج رسالة دكتوراه غير منشورة، قس. ضوع الك ايات التعليمية وبناع أنموذج تدريبي لتطـويره
 .االردن: وأساليب التدريس، كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية

 .القاهرة: ، مجمع اللغة العربيةالمعجم الوسيط( م1120. )مدكور، إبراهيم وآخرون
وثيقة مواد العلوم الشرعية للمر لتي  االبتدائية (. هـ1221. )وزارة التعليم بالمملكة السعودية

 .الرياض: ، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشروسطة في التعليم العاموالمت


